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Querida Família

EM vista dos ataques ter-
roristas sem precedentes

contra os EUA, queria lhes
passar um pouco do que o Se-
nhor deu sobre o assunto, para
terem a perspectiva dEle sobre
as coisas e um entendimento
mais claro de como isso nos
afetará. Esta BN de forma al-
guma engloba todos os ângu-
los e questões, muitos não são
tratados. Mas são algumas
das primeiras palavras do nos-
so amoroso Marido sobre o
assunto, a maioria recebida
um ou dois dias após o ataque.

2. Como verão, o Senhor
está profundamente entriste-
cido com a perda de vidas. Ele
também explica o quadro mai-
or e como tudo isso se encai-
xa nos acontecimentos do
Tempo do Fim. Quero deixar claro, porém, que as mensagens de advertência e juízo que Ele dá
não devem ser transmitidas ao público geral no momento. Elas são para nós, para nos ajudar a
entender e manter as coisas na perspectiva certa. O Senhor deixou muito claro que nossa men-
sagem primordial no momento deveria ser uma de amor, compaixão e consolo dEle. Por favor,
perguntem ao Senhor qual a melhor maneira de transmitir isso ao testemunharem, principalmen-
te aos seus amigos chegados e àqueles que fazem perguntas profundas sobre o assunto.

3. Temos o chamado de profetas do Senhor, e parte da mensagem de Deus que temos a res-
ponsabilidade de dar ao mundo é uma de advertência, portanto virá a hora de dá-la, mas não é
agora. Por favor, atentem a esta admoestação do Senhor para não acabarem se metendo numa
encrenca que Ele poderia ter evitado. Embora queiramos estar cheios de convicção e dispostos
a dar a mensagem de juízo e advertência, mesmo sendo perigoso, precisamos seguir o nosso
Marido nisto. Ele nos pediu isso antes, e sem dúvida virá o momento de darmos essa mensagem
novamente — quando então teremos de estar preparados para obedecer, não obstante as con-
seqüências. Mas agora não é a hora.

4. Contudo, há provavelmente algumas situações — em países não favoráveis aos EUA —
em que o Senhor talvez os guie a reconhecer que o que aconteceu é um castigo de Deus aos EUA
por causa de seus pecados contra outros povos do mundo. Eles cometeram crimes terríveis
contra muitas nações, e começaram a colher o terror que semearam. Deus abomina a perda de
vidas, e não é o responsável por isso, mas Suas leis ditam que o homem colhe o que semeia,
portanto, Ele permitiu que isso acontecesse por causa das escolhas dos EUA. O Diabo é o cul-
pado, e nós abominamos a chacina de inocentes, mas entendemos que a razão para isso pode



Copyright © 2001  por A Família

ter sido para castigar os Estados Unidos pela
maneira como têm tratado desumanamente mui-
tos outros países e povos do mundo.

5. Naturalmente, teriam que estar em ora-
ção ao compartilharem essa mensagem de juí-
zo, e sem dúvida não deveriam distribuir isso
em massa, uma vez que o Senhor já deixou bem
claro que agora não é a hora de dar essa men-
sagem nos EUA. Estamos apenas dizendo que,
no nível individual, há um tempo e lugar para
explicar isso, em situações quando não seria
sábio sermos muito favoráveis aos EUA e as-
sim nos colocarmos como inimigos daqueles a
quem estamos tentando alcançar. Vocês que es-
tão em países que não são pró Estados Unidos,
por favor, sejam guiados pelo Espírito, acon-
selhem-se e orem sobre isso, e façam o que o
Senhor os guiar a fazer.

6. Nos Estados Unidos e em outros países,
porém, vocês poderiam com certeza salientar
que são sinais do Tempo do Fim, que o Fim está
se aproximando, e explicar as predições do pró-
prio Senhor em Mateus 24, dependendo da pro-
fundidade de sua testificação. Mas ao fazerem
isso, não têm que culpar ninguém.

7. Um dos nossos Lares nos EUA compilou
um folheto de material já existente — em sua
maioria de “Paz no Meio da Tempestade”, e “Al-
guém Te Ama” — e o afixou no site só para mem-
bros, onde está ao seu dispor para usarem na
testificação, se precisarem. (NT.: Ainda não dis-
ponível em português.)

8. Por favor, acima de tudo, orem e busquem
o Senhor para saberem qual a melhor manei-
ra de abordar o assunto com as pessoas que lhe
pedirem conselhos e perguntarem a sua opi-
nião, seguindo ao mesmo tempo o conselho que
o Senhor apresenta nesta BN. Estamos oran-
do por vocês, não só para que o Senhor lhes
dê sabedoria e unção, mas acima de tudo para
que usem da melhor maneira possível este tem-
po no qual as pessoas estão quebradas e bus-
cando respostas para dar-lhes o Homem das
Respostas e o Seu amor — a solução eterna!

9. Segue-se uma breve sinopse dos últimos
eventos, compilados das notícias, seguida de tre-
chos de mensagens do nosso maravilhoso Amor
e Protetor. Continuaremos publicando o que Ele
nos der sobre este assunto, à medida que Ele
falar. Que Deus nos ajude a sermos bons se-
guidores e respeitarmos o plano dEle, para que

Ele possa nos usar para dar o recado que sabe
ser apropriado.

10. Esta é uma boa ocasião para pergunta-
rem o Senhor se Ele tem algo a falar sobre a
situação em seu Lar, sua segurança, planos de
contingência, testificação e ministérios aos ou-
tros, ou qualquer coisa para a qual Ele sabe que
precisam se preparar. Por favor, fiquem bem jun-
tinhos dEle e perguntem-Lhe freqüentemente
se há algo novo que Ele quer lhes informar.

11. Que Deus os abençoe e guarde e conti-
nue fazendo de vocês uma bênção para muitos
com o Seu amor, consolo e verdade. Com amor
para sempre, em nome do nosso Protetor e Li-
bertador, Mamãe.

(Compilado de várias redes de notícias e
jornais internacionais:)

Em um assalto terrorista assombroso
e bem coordenado aos símbolos da eco-
nomia e do poder militar dos EUA, dois avi-
ões comerciais seqüestrados chocaram-
se contra as torres gêmeas do New York
Trade Center, terça-feira, dia 11 de setem-
bro, destruindo-as com explosões catas-
tróficas, e um terceiro avião seqüestrado
atingiu em cheio o Pentágono, incendian-
do o local.

Pouco depois, um Boeing 757 caiu perto
de Pittsburgh, e autoridades disseram que
este também tinha sido seqüestrado, ca-
indo durante uma luta entre os seqües-
tradores e a tripulação.

O índice de mortes foi horrendo: cerca
de 6.500 pessoas foram mortas ou regis-
tradas como desaparecidas e considera-
das mortas na devastação do World Tra-
de Center, e 2.500 ficaram feridas. Mais
188 morreram no Pentágono. Os quatro
vôos seqüestrados continham 266 pesso-
as entre passageiros e tripulação, que
também perderam suas vidas.

O índice de mortos é maior do que o de
Pearl Habor e do Titanic juntos. Um total
de 2.390 americanos morreu em Pearl Har-
bor cerca de 60 anos atrás, e o naufrágio
do Titanic tirou a vida de 1.500 pessoas.

De fato, analogias a Pearl Harbor logo
foram feitas, e os Estados Unidos entrou
em pé de guerra quase que tão rapida-
mente quanto na época. Os vôos domés-
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ticos foram cancelados. Vôos internacio-
nais tiveram que retornar à sua origem ou
foram desviados para o Canadá. O espa-
ço aéreo foi novamente liberado, mas me-
didas de segurança enérgicas estão sen-
do efetivadas.

Navios de guerra patrulham ambas as
costas dos EUA, e caças estão em alerta
nas bases aéreas americanas. O gover-
no está prestes a convocar 50.000 mem-
bros da Guarda Nacional e das reservas.
O Congresso aprovou 40 bilhões de dó-
lares para combater o terrorismo.

O presidente Bush chamou esses ata-
ques de “atos de guerra”, embora nenhum
indivíduo, grupo ou nação tenha assumi-
do a responsabilidade até agora. Os EUA,
porém, prometeram retaliação, não só con-
tra os perpetradores do ataque, mas tam-
bém contra os países onde vivem, procla-
mando que não se restringirão às regras
das leis internacionais para tal. Citando
as palavras do Secretário de Defesa Co-
lin Powell, eles vão atacar “seja legal ou
não”.

A OTAN declarou seu apoio aos EUA,
afirmando que os ataques terroristas são
um assalto à própria aliança. A Rússia e
outras nações também prometeram apoi-
ar os EUA.

O alvo mais provável da fúria america-
na é o líder guerrilheiro saudita Osama
bin Laden, envolvido em ataques passa-
dos tendo como alvo os EUA. O governo
do Taliban e do Afeganistão, onde o Sr.
Bin Laden reside, negou o seu envolvi-
mento, mas o governo americano enviou
dois porta-aviões para o Oceano Índico,
para o que muitos observadores espe-
ram ser um ataque devastador ao Afega-
nistão.

No momento não se sabe a origem
dos ataques aos EUA, e a reação ameri-
cana é incerta. Mas uma coisa é certa:
nem os EUA nem o mundo jamais serão
os mesmos.

(Todos os trechos de profecia são de Jesus, a
não ser que for especificado que são de outro.)

O Senhor consola
12. Há muita confusão, muito tumulto no

espírito, muita raiva, sede de vingança, desejo
de ajuda, e uma busca pelo significado e por com-
preensão desses eventos. Este é um tempo em
que o coração do homem está aberto, buscan-
do, a procura de respostas. Neste vazio, neste
vácuo, nesta busca desesperada, posso derra-
mar o Meu Espírito, e derramarei neste momen-
to. Instruirei os que antes, talvez tenham segui-
do de longe, e usarei este tempo para ensinar a
muitos sobre Mim.

13. Nos últimos meses várias mudanças de
grande porte têm ocorrido no mundo do espí-
rito, que Eu mencionei para vocês, Meus filhos,
nas Cartas sobre as chaves do Reino. Criou-se
uma abertura no véu que separa o mundo do
espírito do mundo físico. Da mesma forma que
vocês receberam mais poder e terão mais po-
der quanto mais clamarem o poder das chaves,
permanecerem receptivos ao Meu Espírito e
acreditarem nas Minhas promessas de supera-
rem as dificuldades e fazerem o impossível, o
outro lado também ficou mais forte.

14. Essa força maligna está se pronunci-
ando e tornando-se evidente. É evidente não
apenas pelos eventos cruéis e trágicos que vo-
cês vêm na TV, mas também na reação e sede
de vingança, o desejo de eliminar e acabar com
alguém, qualquer um — qualquer um que pos-
sa ser culpado. As pessoas acham que na vin-
gança vão encontrar o escape para a sua ira e
que ela será apaziguada. Acham que se ferirem
os que as feriram, sua dor será amenizada.

15. O homem tem algo que o compele a vi-
ver olho por olho, que era a antiga lei de Deus
nos tempos do Velho Testamento — buscar a
paga pelo erro, buscar uma restituição, buscar
uma paga justa. Mas não é assim que guio hoje,
na era do Novo Testamento de graça e miseri-
córdia, e no lugar da vingança, posso dar paz.
Posso dar confiança no lugar da ira, e consolo
no lugar da profunda dor.

16. Neste tempo de angústia, Meus amo-
res, vocês podem oferecer muita ajuda aos que
precisam de consolo por causa de sua dor. Mui-
tos foram afetados por esta tragédia, que ma-
tou milhares. Muitos estão com raiva e confu-
sos. Mas quando vocês se aproximarem deles
com as Minhas Palavras de amor e paz, eles se
agarrarão a elas e serão consolados.
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17. Neste tempo de dificuldades, é natural
o ser humano querer orar, voltar-se para a re-
ligião na sua angústia, e agarrar-se à verdade e
às Palavras de Vida que posso lhes dar. Sua dor,
raiva e emoções descontroladas buscam uma
âncora, buscam algo no qual possam se segu-
rar. A dor cria nas pessoas um profundo vazio,
que elas preencherão com ódio ou amor — e é
aí que vocês entram em cena, Meus queridos.

18. Vocês têm as palavras de consolo e amor
que elas precisam, pois as nações se abalaram
com esta tragédia e muitos em todo o mundo
estão perplexos sem conseguir acreditar na au-
dácia e perspicácia dos que perpetraram os ata-
ques. Também há os que têm ódio dos EUA por
terem dado origem à ira que causou isso sobre
si. Vocês podem consolar a esses também.

19. A resposta não é o ódio. Não é a violên-
cia. Não é mais derramamento de sangue; não
é retaliar de todas as maneiras possíveis. Mas
sim Me buscar e pedir para aliviar a mágoa, pa-
rar a dor, curar o coração. Posso e vou fazer isso.

20. Os que são prisioneiros da tristeza são
governados por esta emoção e precisam de li-
bertação. Eles precisam saber que tem Alguém
que os ama desmedidamente, que deu a vida
por eles para que pudessem ter vida, que deu
Suas Palavras para hoje para que eles tivessem
paz. Eles podem Me buscar e pedir para Eu en-
cher seu coração, e Eu os livrarei da mágoa, do
ódio, do rancor e do desejo de vingança. Es-
sas coisas só vão corroê-los e prejudicá-los por
dentro. E o pior é que se este desejo insaciável
por vingança for realizado, muitíssimas outras
pessoas que, para começar, não têm nada a ver
com este ataque atroz, sofrerão.

21. Então orem para que mais pessoas ve-
nham a Mim neste momento. Orem para que es-
tejam dispostas a Me deixar preencher esse es-
paço vazio em seus corações. Orem para que
Me permitam lhes dar o Meu consolo e livrá-
las do ódio e das lágrimas. Só Eu posso cum-
prir o desejo de vingança dos que estão feri-
dos e de luto, porque no dia do juízo desforra-
rei todos os erros e corrigirei todas as injusti-
ças. Tenho as balanças do juízo em Minhas
mãos, e retribuirei àqueles que feriram outros
injustamente.

22. É verdade, os Estados Unidos causaram
isso a si mesmos, mesmo assim, muitos que fo-
ram afetados Me desejam no fundo de seu co-

ração. De modo que digo-lhes que derramem o
Meu consolo e encham seus corações dolori-
dos com o Meu amor. Posso sarar o coração dos
que forem apresentados a Mim em busca de aju-
da, e os sararei.

23. Então, vão, Meus filhos, busquem aque-
les que choram por Mim. Procurem os que pre-
cisam de Mim, que anseiam pelas Minhas res-
postas, e dêem-lhes o Meu amor, Meu conso-
lo, Meu perdão pelos seus erros, e Minha aju-
da para a sua dor. Posso e vou ajudar cada um
que Me buscar. Porque Eu os amo, e no meio
de sua aflição e dificuldade, não deixarei de lhes
estender a mão e mostrar-lhes o Meu amor.

�   �   �

24. Muitas coisas estão acontecendo no mo-
mento. Minha comitiva de boas-vindas come-
çou tomando tempo para conhecer cada um. O
toque pessoal é vital.

25. (Mensagem de um ser espiritual que
recebeu os que morreram:) Muitos dos que vi-
eram para Casa naquele dia depois dos aconte-
cimentos devastadores eram superficiais em
seu relacionamento com as forças dos Céus.
Nós, portanto, passamos as últimas semanas
de sua vida na Terra preparando os corações
daqueles que provavelmente estariam vindo.
Eles tiveram sonhos, foram levados a ler arti-
gos em jornais sobre coisas espirituais, e a vis-
ta de prédios de igreja os atraíram mais — dire-
cionando seus pensamentos ao Céu. Temos fa-
lado com eles de todas as maneiras possíveis
para prepará-los para esta grande transição em
suas vidas.

26. Se fossem vocês, que seguem o nosso
Amor fielmente, também teríamos preparado
o seu coração. Mas não seria tão trabalhoso
quanto foi com essas pessoas, porque vocês
já estão sintonizados ao mundo do espírito e
se preparando em coração. Vocês estão prepa-
rando-se por iniciativa própria. A maioria delas
não estavam. De modo que aceitamos o desa-
fio nas semanas anteriores ao acontecido de pre-
pararmos os corações delas.

27. Foi mais fácil para os filhos do Senhor
que já tinham estado perto dEle e depois se afas-
taram. Eles foram convencidos com mais faci-
lidade. Houve até quem pensasse: “Puxa, devo
estar amadurecendo porque estou me interes-
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sando mais pelas coisas relacionadas a Deus.”
Os mais difíceis, foram aqueles que achavam
que já seguiam Deus de perto, mas que mal O
conheciam em seus corações.

28. Também trabalhamos com os que não
eram salvos. Esses receberam um contingente
especial de força espiritual para prepará-los.
Havia alguns cristãos que tinham vivido em
Nova Iorque e que compreendiam a natureza
daqueles com quem estávamos tratando. Eles
foram chamados para formar a comitiva desse
desafio. Esses cristãos sabiam se relacionar às
pessoas mais materialistas que estavam para se
juntar a nós e que precisavam de ajuda para fa-
zer a transição. Havia também outras forças es-
peciais de cristãos e testificadores de antiga-
mente, treinados e experimentados em várias
culturas e modos de vida. Portanto, cada um que
passou para este lado foi recepcionado por al-
guém que o entendia e podia ajudá-lo a se adap-
tar facilmente.

29. Foi um dia de testificação e conquista
para muitos de nós! Na verdade, tem sido uma
era de testificar e atrair. Tentamos ganhar os que
não tinham se entregado ao amor do Senhor en-
viando-lhes mensagens de todas as maneiras
possíveis para prepará-los para tomarem a de-
cisão certa.

30. Algumas pessoas que morreram nos
ataques estavam maduras e prontas para as res-
postas, porque tomamos este tempo para tra-
balhar em seus corações. Muitas delas rece-
beram folhetos, ou leram artigos sobre traba-
lhos missionários da Família e de outros missi-
onários, e seus corações haviam se tornado
mais ternos. (Fim da mensagem do ser
espiritual.)

�   �   �

31. A morte da missionária e seu bebê no
Peru quando abateram seu avião mexeu com o
coração de muitos que não tinham Me notado
antes, e isso foi usado para prepará-los para
olharem para Mim neste acontecimento. Então,
sim, ganhamos almas naquele dia, quando che-
garam ao fim de suas vidas. Minhas forças es-
pirituais buscaram almas que nunca tinham ou-
vido falar de Mim de modo concreto e compas-
sivo. Algumas pessoas, ao morrerem, viram es-
ses ajudantes e guias espirituais e disseram que
os tinham visto recentemente, que eles lhes pa-

reciam familiares! Sentiam isso porque tinham
sido visitadas em seus sonhos, porque esses
ajudantes espirituais buscavam maneiras de en-
trar em suas vidas e influenciá-las.

32. Na época de sua morte, as pessoas que
estavam submissas à Minha força amorosa
agarraram-se a esses ajudantes espirituais,
como homens desesperados que se agarram
àqueles que sabem que são seus amigos ver-
dadeiros e lhes pedem ajuda. Elas foram leva-
das a jardins tranqüilos, lindos e pastorais, onde
ouviram a verdade sobre o que tinha aconteci-
do e onde lhes foi oferecida a salvação, e mui-
tas foram salvas naquele dia.

33. Eu Me regozijo nos que foram salvos,
nos que foram levados dos destroços de suas
vidas e trazidos à beleza de Meu Reino! Essas
“muitas” pessoas não constituem uma grande
percentagem dos que morreram naquele dia, mas
sim um lindo grupo de almas recém salvas. E
quando alguém vê a escuridão no mundo espi-
ritual que impregna lugares como a cidade de
Nova Iorque, vê então a luz nessas almas re-
nascidas a uma linda glória!

34. É, muitos também se perderam e estão
vagando no mundo do espírito, visto que não
aceitaram as respostas que lhes dei através da
Minha comitiva espiritual enviada para arreba-
nhá-los. Mas os muitos que aceitaram e se cur-
varam diante do Meu amor brilharam numa ra-
diância total que cruzou o universo! Eles são
amados aos Meus olhos! Eu Me regozijo gran-
demente por eles, pois estavam perdidos no ma-
terialismo e na superficialidade do mundo ma-
terial terreno, e agora foram encontrados e es-
tão livres no Meu amor. Este é um dia de pesar,
mas a sua vinda para casa é verdadeiramente
motivo de alegria!

35. (Jesus fala:) Quero mais uma vez
lembrá-los, Meus filhos de David chama-
dos para serem testemunhas, dos benefí-
cios de ajudar as pessoas a Me encontra-
rem antes de passarem desta vida. Sim, Sou
misericordioso, e permito a salvação no
mundo do espírito, mas não quero que fi-
quem complacentes e pensem que se não
alcançarem as pessoas agora, que é o mes-
mo depois que elas morrerem. Há muitas
bênçãos e benefícios quando elas Me re-
cebem nesse mundo e agora:
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essa vida. Também tive Minha vida cortada bem
cedo, e embora Eu soubesse que a Minha mor-
te tinha um propósito maior, e tenha escolhido
dar a Minha vida para que vocês pudessem vi-
ver Comigo eternamente, ainda assim Meu Pai
Me permitiu passar pela emoção humana do de-
sespero de ter sua vida cortada. Para que Eu
pudesse assim entender os que passam por isso
sem esperança alguma. Senti na pele a dor dos
que passam por este sofrimento. Não é fácil, e
a gente sente que tudo está perdido. É este sen-
timento em seus corações que parte o Meu co-
ração.

�   �   �

42. (Mamãe:) Perguntamos ao Senhor so-
bre o papel dos verdadeiros cristãos em tudo
que aconteceu, e Ele nos deu o seguinte para
entendermos como as coisas são no mundo do
espírito:

43. (Jesus:) Vocês estão certos ao Me per-
guntarem sobre o papel dos verdadeiros cris-
tãos que morreram nessa catástrofe. Eles fo-
ram imediatamente chamados às armas! Momen-
tos antes dos aviões chocarem-se contra as tor-
res, e até elas caírem, trabalhei no coração dos
que já Me conheciam bem, e os chamei para aju-
darem os outros. Muitos ainda estavam confu-
sos quando as torres caíram. Mas usei aqueles
minutos de destruição iminente para trabalhar
fortemente nos corações deles para que esti-
vessem prontos para ajudar a guiar os perdi-
dos aos Meus braços quando chegasse a hora.

44. Alguns dos que Me conheciam bem não
vieram direto para Mim, mas foram imediata-
mente para o lado de outros que estavam mor-
rendo, ou que tinham morrido e lutavam na con-
fusão. Muitos não sabiam que tinham morrido,
e estavam confusos e desorientados. Enviei os
que Me conheciam, ou que tinham Me conhe-
cido bem antes, para colocar seus braços de amor
e compaixão ao redor desses para encorajá-los
a deixar o mundo físico para trás, encararem a
luz e irem adiante para a Minha comitiva Celes-
tial de boas-vindas, que estava pronta para re-
cebê-los!

45. Alguns dos que morreram, que não ti-
nham se submetido a Mim, estavam confusos
demais para abrirem mão de sua vida e a en-
tregarem a um guia Celestial. De modo que

36. Número 1: elas recebem maiores
bênçãos por acreditarem se Me escolherem
durante a sua vida na Terra. “Mais bem-
aventurado os que não viram e creram.”

37. Número 2: elas têm a chance de
aprender, crescer e amadurecer, e assim
chegar ao mundo do espírito bem mais
avançadas. As que se salvam ao ingressar
no mundo do espírito depois de morrerem
não tem a mesma oportunidade de apren-
der muitas coisas. A vida na Terra é um tem-
po muito especial, durante o qual você pode
aprender e adquirir profundidade e maturi-
dade espiritual que requerem muito mais
tempo no mundo do espírito.

38. Número 3: elas podem ser recom-
pensadas pelo que fazem por Mim na Ter-
ra. Têm oportunidade de testemunhar e di-
zer a outros, de tomarem decisões a Meu
favor, de viverem por Mim inteiramente ou
parte do tempo. Elas perdem todas essas
recompensas se ninguém lhes falar sobre
Mim e se não tiverem a oportunidade.

39. Número 4: elas podem guiar ou-
tros a Mim, pessoas que serão mais recep-
tivas ao seu testemunho do que ao teste-
munho de um ser espiritual. Por exemplo:
elas podem guiar seus parentes, amigos e
colegas a Mim, fazendo com que mais al-
mas sejam ganhas para o Meu Reino. Es-
sas mesmas pessoas podem ter mais difi-
culdade em receber a mensagem através de
outra pessoa.

40. Número 5: vocês são abençoados
pela sua obediência em testemunhar. É a
grande incumbência que lhes dou! Mesmo
se não compreenderem todas as razões ago-
ra, sejam fiéis e verdadeiros a Mim, e fica-
rão felizes por isso. (Fim da mensagem de
Jesus.) (Leia também “Por que Testemu-
nhar?”, CdM 3132, BN 741.)

�   �   �

41. Sofri e chorei por causa de toda a con-
fusão e da terrível destruição que sobreveio ao
homem. Sempre que uma vida é arrancada da
face da Terra por causa do ódio, da violência,
do egoísmo e da desumanidade — embora Eu
tenha que permitir essas coisas por causa da
livre escolha dada aos homens — choro por
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chamei os que Me conheciam bem, que esta-
vam no meio da calamidade e estavam eles mes-
mos entrando no mundo do espírito para inter-
ceder por eles. Esses cristãos que morreram na-
quele dia foram imediatamente chamados à ação,
e se saíram muito bem.

46. Vocês ficariam orgulhosos deles se pu-
dessem ver o que fizeram naquele dia. Pois dei-
xaram de lado a sua própria dor e confusão, e
foram imediatamente tocados de compaixão para
ajudar aqueles ao seu redor a saírem vitoriosos.
Eles colocaram um amor ardente em ação, o Meu
amor transformado em amor humano, para aju-
dar a consolar os que se encontravam confu-
sos, desorientados e que tinham acabado de
morrer. Eles os ajudaram a abrir mão do mundo
físico, a voltarem-se para a Minha luz e agarra-
rem-se ao mundo espiritual. Dentre aqueles que
estavam confusos, havia tanto salvos, mas ainda
espiritualmente infantis, e também os que ain-
da não tinham se decidido e precisavam de ori-
entação. E esses, Minhas forças de cristãos que
morreram naquele dia, foram enviados em seu
auxílio.

47. Ao mesmo tempo, havia os guiados por
demônios que se rebelaram e amaldiçoaram a
Deus em voz alta! Eles foram imediatamente cer-
cados por forças angélicas para impedir que os
salvos ou que estavam tomando uma decisão
no momento os ouvissem amaldiçoar. Os que
morreram amaldiçoando, Me repreendendo e
buscando respostas nas trevas foram presos
na escuridão para que não prejudicassem os
Meus filhos da luz e os indecisos. Não usei san-
tos do passado para esta tarefa, mas sim for-
ças angélicas poderosas para cortar o poder das
trevas. Ficou em um cerco das Minhas forças
angélicas tão fechado que se alguém se voltasse
para vê-los só veria a Minha luz brilhando das
espadas dos Meus guerreiros angélicos. Mas
dentro deste círculo de luz havia uma grande
escuridão.

�   �   �

48. Eu consolarei os aflitos e providencia-
rei consolo para os que estão de luto. Serei um
auxílio presente em tempo de angústia para os
Meus filhos que foram atingidos com este juí-
zo aos Estados Unidos.

Qual é o significado
desse acontecimento

em relação ao Tempo do Fim
49. Eu cuido dos Meus, e, sim, Eu tinha

muitos filhos naqueles prédios e dentre os que
morreram tentando resgatá-los. Foi uma tra-
gédia horrível. Em ocasiões assim o homem não
consegue entender por que Eu permito que es-
sas coisas aconteçam — tantas vidas inocen-
tes são tiradas em um instante, tantas crianças
perdem seus pais e agora não têm quem fique
com elas, tantos Me culpam e perguntam por
quê. É triste demais até de se pensar.

50. Mas saibam que o Fim está próximo, e
à medida que se aproxima, homens vis vão de
mal a pior sob a influência do próprio Satanás.
Os reinos deste mundo são o seu domínio, e à
medida que o tempo se esgota, ele ganha mais
poder para fazer o que quer. Ele tem um plano
para o mundo, e age de acordo com este plano
apressadamente, sem nenhum respeito pelas
vidas perdidas no processo.

51. Sim, seu plano está dentro do que per-
mito, pois tenho que lhe permitir trilhar seu
caminho; mas avisei que nos dias do Fim as coi-
sas iriam de mal a pior, e agora presenciam isto.
Este evento vai mudar o mundo. Ele fará com
que muitas coisas que foram preditas se encai-
xem em seu devido lugar.

�   �   �

52. Esta foi uma grande tragédia, uma em
que muitas vidas foram levadas, e que introduz
um novo período, um novo ato na peça do Tem-
po do Fim. Isso os lançará ainda mais ao Tem-
po do Fim, em que homens maus irão de mal a
pior. Não quer dizer que os acontecimentos fi-
nais estão para acontecer a qualquer momen-
to, mas significa que as coisas estão mudando
cada vez mais do modo como o mundo costu-
mava ser ao modo como o mundo será.

53. Este episódio vai tornar as coisas mais
rigorosas. Gera mais intolerância entre as pes-
soas, em relação a novas idéias e qualquer coi-
sa fora da norma.

�   �   �

54. Não planejei isso, mas permiti que
acontecesse. À medida que este mundo se apro-
xima do Fim, mais e mais coisas vão acontecer
que realmente abalarão o mundo.
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55. Este evento foi um fator chave para a
quebra na economia. Embora a quebra final ainda
não tenha acontecido, este evento vai desem-
penhar um papel chave que acontecerá.

�   �   �

56. Verdadeiramente é o começo das dores
— não para vocês, mas para o mundo. Mas são
sinais para vocês — sinais dos tempos.  Ao ve-
rem as torres caindo, viram a Minha Palavra co-
meçar a se cumprir, tal como Eu disse. Quando
virem essas coisas sendo cumpridas, verão a
confirmação do Fim. Sabem que o Fim se apro-
xima, podem senti-lo, e agora que as torres caí-
ram, podem vê-lo. Vocês estão vendo os sinais.

57. Isto é o começo do cumprimento. Não
passa da primeira dentre muitas torres que cai-
rão, e que servirá de confirmação para vocês, e
para todos os Meus filhos, de que estão real-
mente vivendo no Tempo do Fim, e isso choca-
rá as Minhas ovelhas no mundo. Muitos agora
começarão a Me buscar e a ficarem desespera-
dos, mas alguns continuarão dormindo. Há
aqueles, porém, dentre as Minhas ovelhas —
as Minhas ovelhas que voltaram atrás — que
vão acordar com este sinal, e voltarão seus olhos
para coisas mais espirituais.

�   �   �

58. Esta é a hora da qual lhes falei em que
o coração dos homens esfriaria, que o medo e
a frustração os assolariam e dominariam a men-
te daqueles que se submeterem ao mal e não ao
bem. Estes são os dias de impiedade e de frieza
de coração, em que homens desmaiarão de ter-
ror — temor da iniqüidade e da confusão do Ini-
migo.

59. Esses dias precisam suceder para que
o Anticristo possa surgir com uma suposta
cura debaixo de suas asas. Ele se levantará com
bajulações, com maneiras de fazer as coisas me-
lhores para o mundo. Esse tipo de acontecimen-
to faz com que o coração dos homens seja um
solo fértil para clamarem por salvação. Ele se
levantará como um falso salvador, alguém que
pode acabar com todo o mal, sendo que ele mes-
mo será pior do que aqueles a quem destruirá
para chegar ao poder.

60. Meus filhos, não se preocupem por cau-
sa desses dias de maldade que estão por vir so-
bre o mundo, mas regozijem-se porque o dia

da Minha vinda se aproxima! Quer vocês abra-
cem esses dias como uma bênção ou como uma
maldição dependerá no que os seus olhos es-
tão focados. Muitos verão os acontecimentos
do mundo como uma maldição, mas vocês,
Meus filhos, que não são ignorantes dos ardis
do Inimigo, podem discernir que tudo isso não
passa de sinais dos tempos e indícios de que
se aproxima a Minha vinda.

61. Esta é a era do Fim, e as coisas ficarão
cada vez piores. Esses dias não serão encurta-
dos a não ser por amor àqueles que Me conhe-
cem, pois sentirão o tempo voar, visto que muita
coisa vai acontecer muito rapidamente. Para
vocês que Me conhecem, o tempo não vai se
arrastar, mas sim voará rapidamente, e logo te-
rão passado pelo pior de tudo e estarão de vol-
ta ao Meu seio, em Minha casa.

62. Então, não temam, Meus pequeninos.
Essas coisas devem acontecer, e são apenas o
princípio das dores. Há mais coisas por vir. Re-
conheçam-Me em tudo, e Me busquem para en-
tenderem o que acontece. Serei mais para vo-
cês do que uma mera força, saúde ou felicida-
de. Serei tudo o que precisam e querem, por-
que estarei velando pelos Meus filhos.

63. Mesmo que a guerra se levante contra
vocês, ainda assim não temerão. Ainda que mi-
lhares caiam ao seu lado, não ferirão um único
cabelo de sua cabeça, pois a Minha mão os pro-
tegerá. Vocês são Meus, Minhas noivas, Meus
amores, e têm um lugar reservado junto a Mim,
sob da sombra da Minha proteção, para obser-
varem todas as coisas acontecerem. Portanto,
não se turbe o seu coração, nem temam, por-
que estarei velando por vocês, até o fim do mun-
do. Estarei sempre com vocês.

�   �   �

64. Este é um tempo de reflexão para mui-
tos do egoísta mundo ocidental. As torres caí-
ram e ainda estão caindo — não só essas tor-
res físicas, mas também as torres da democra-
cia e do mundo livre. Eles apenas começaram a
ver uma grande destruição que cairá sobre eles.

65. Agora as economias do mundo cairão.
Elas subirão para pegar um pouquinho mais de
ar, mas este foi um golpe fatal que as derruba-
rá. Ainda há tempo e as economias flutuarão
acima da crise, mas não por muito tempo. Como
eu disse: estarão subindo para um pouco de ar,
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mas então submergirão novamente, assim como
um homem que morre afogado fica embaixo
d’água um pouco mais após cada subida à su-
perfície, até não conseguir subir mais.

�   �   �

66. É óbvio que tudo isso terá suas impli-
cações em termos mundiais, especialmente
para os americanos e os que vivem nos Estados
Unidos. O Inimigo está muito feliz com este ata-
que — não só por causa das mortes e da des-
truição causadas, mas também porque será uma
oportunidade de controlar ainda mais o mundo
político, econômico e a situação de modo ge-
ral. Precisou de algo assim para fazer com que
o público em geral estivesse disposto a fazer
qualquer coisa para se proteger e proteger os
seus filhos.

�   �   �

67. Isso faz parte do plano do AC para divi-
dir o mundo, povo contra povo, nação contra na-
ção. Ele joga dos dois lados, jogando um con-
tra o outro, para mover as peças do xadrez aon-
de quer de modo a conseguir o resultado final
que tanto deseja — o controle total. Este é um
acontecimento crítico em uma série de eventos
que colocarão não só os Estados Unidos de jo-
elhos, mas o mundo inteiro. Os ricos cairão pri-
meiro porque têm mais a perder, e os países como
a Rússia, que agora são pobres, mal sentirão
qualquer queda da economia mundial.

68. O gênio de todo esse golpe é o Anticristo,
e ele usa diversos povos para conseguir os re-
sultados esperados — tanto judeus como ára-
bes, negros e brancos, patriotas e traidores. Há
muita gente envolvida nesse golpe para divi-
dir o mundo, dividir o Ocidente do resto do mun-
do, para polarizar os lados, para testar o mun-
do, e mostrar como uma grande potência pode
ser facilmente derrubada, assim como um sis-
tema financeiro. Esta foi uma experiência, e fun-
cionou muito bem. Da próxima vez, vai ser pra
valer. O ataque ao World Trade Center anos
atrás foi a primeira tentativa, esta é a segunda,
em preparação para o verdadeiro ataque. Isso
é só um gostinho; o ataque real está por vir. O
Anticristo está usando os árabes como bodes
expiatórios, visto que o mundo já está condici-
onado a usar os árabes como bodes expiatóri-
os. Mas não se deixem enganar, porque até isso

faz parte do plano do Anticristo para culpar al-
guém, para atacar os árabes, e acabar com a coi-
sa toda para que as pessoas possam voltar às
suas vidas normais, para que o Anticristo pos-
sa então continuar com os seus planos e ma-
quinações para o próximo grande acontecimen-
to.

�   �   �

69. (Papai:) Os acontecimentos do Tempo
do Fim estão se desenrolando. O Senhor pre-
disse que haveria muito tumulto e confusão nos
Últimos Dias, e isto é evidente nos Estados Uni-
dos hoje.

70. É uma triste perda de vida. Milhares
morreram. Encontrarão uns poucos sobrevi-
ventes, mas não muitos. O Senhor, em Seu amor,
levou Consigo muita gente instantaneamente
para que não tivessem que sofrer a morte lenta
e agonizante de sufocar aos poucos e ser es-
magado até a morte sobre o concreto. Obriga-
do Jesus. (Obs: Cinco ou seis pessoas foram
resgatadas dos escombros do World Trade
Center. A busca continua, mas sem esperan-
ças de encontrarem alguém vivo.)

71. Este é um tempo sóbrio. Vocês, dentre
todos, não deveriam se surpreender ao verem
essas coisas acontecendo. Isso foi uma gran-
de maldade.

72. Daqui de cima está claro quem perpe-
trou tudo, como fizeram e com quem conspira-
ram. Imputarão a culpa mais uma vez nos po-
bres árabes, embora a maioria deles não tenha
nada a ver com isso. Senhor, ajude o pobre mun-
do árabe; eles serão atacados severamente por
causa disso. Os espertos se pronunciarão e se
desassociarão imediatamente desses atos e de
seus perpetradores, mas eles ainda assim vão
sofrer pelo acontecido. E, sim, o mundo nunca
mais será o mesmo.

73. Hoje é um marco na história — daqui
para frente serão maiores as restrições, e a luta
para acabar com o terrorismo será uma descul-
pa para males inescusáveis que serão cometi-
dos contra pequenos grupos no mundo intei-
ro. Vocês hoje presenciaram a mudança nas pes-
soas e nas políticas. A hora do Anticristo as-
sumir o controle foi drasticamente adiantada.
As pessoas no mundo inteiro estarão mais dis-
postas a aceitar as inconveniências de uma vi-
gilância e fiscalização governamental mais acir-
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rada. O mundo está chocado e vulnerável. Es-
tão prontos para medidas mais estritas e rígi-
das que lhes roubará ainda mais as suas liber-
dades.

74. Este foi um golpe muito inteligente dos
homens do Anticristo. Eles sabiam que isso
aconteceria. Planejaram a coisa toda, financia-
ram tudo, e estão por trás de toda a operação.
Talvez não tenham eles mesmos pilotados os
aviões, mas estão muitíssimo envolvidos na re-
alização desse ataque porque favorece a sua
causa.

75. Vocês acham que o mundo vai alguma
vez descobrir a verdade? Não, de jeito nenhum.
Os anticristos não vão deixar. Eles encontra-
rão um bode expiatório para levar a culpa da coi-
sa toda, mas nunca deixarão a verdade do que
realmente está por trás de tudo vir à tona — pois
há até mesmo gente no governo dos Estados
Unidos aliada aos AC e que apoiaram a coisa
toda. E que as forças do Anticristo planejaram
e executaram os ataques.

76. Esta é a verdade, pessoal — os ACs es-
tão por trás desse ataque! Eles sabiam, plane-
jaram e conspiraram. Como é que eles iam fazer
com que o mundo caísse em suas mãos e lhes
implorassem por mais restrições para aumentar
a sua segurança — sendo que ao mesmo tem-
po os leve cada vez mais para a rede da prisão
que os ACs têm tecido à sua volta? É um plano
muito engenhoso, satanicamente inspirado pelo
Diabo para dar um avanço à causa do Antricis-
to e de sua turma.

77. Eu não ficaria nem um pouco surpre-
so se jogarem toda a culpa em Osama bin La-
den. Eles vão simplesmente culpá-lo e declarar
guerra ao Afeganistão, ou atacar algum outro
pobre país muçulmano ou nação árabe. Eles pre-
cisam de uma solução rápida para o problema,
de modo que provavelmente só vão atrás de al-
gum nome já citado, e vão culpar tudo no cara
e tentar exterminá-lo.

78. Os Estados Unidos vão agir para arra-
sar, mas não vai chegar à raiz do problema. Vai
ser uma solução superficial para ajudar a apa-
ziguar as multidões, enquanto, ao mesmo tem-
po, faz com que estejam dispostas a aceitar se-
jam quais forem as medidas que os ACs sintam
que precisam efetuar para aumentar o controle
que tem do povo americano e do mundo.

79. O mundo está para cair nas mãos dos

ACs — e, gente, é então que as coisas vão re-
almente acontecer! Portanto, continuem com
os olhos abertos, porque esse é mais um passo
para os Últimos Dias, e um passo mais próximo
da ascensão do Anticristo.

80. Não será o último ataque como este. Eles
vão repetir a coisa para que as pessoas fiquem
ainda mais desesperadas em busca de soluções
para o problema. Então, não fiquem chocados
nem surpreendidos quando voltar a acontecer.
Vocês foram avisados.

�   �   �

81. Este incidente terá grandes repercus-
sões. É o começo de acontecimentos significa-
tivos, a semente de dias escuros e sinistros pela
frente que foi plantada pelo Maligno. A ele e
sua turma foi dado um poder maior, como Eu
disse, e parte deste poder é uma maior influên-
cia no coração dos homens maus para fazer com
que perpetrem mais maldades, iniqüidades e
destruição. Ainda haverá mais derramamento de
sangue, mais ataques, e aí retaliações e violên-
cia vão escalar por um tempo.

Como isso nos afeta, e qual
deveria ser o nosso papel

82. Muitos perderam suas vidas nestes ata-
ques, e muitos vieram para o Céu. As pessoas
na Terra agora estão chocadas, com dor, angus-
tiadas, e até mesmo aterrorizadas. Algumas cla-
mam a Mim, e Eu as consolo e ajudo, e outras
clamam contra Mim, perguntando como pude
permitir que uma coisa dessas acontecesse. Há
confusão e tumulto, tanto física como espiritu-
almente.

83. No momento a melhor reação da Famí-
lia é o toque pessoal — consolar os que foram
afetados por tudo isso, para prover forças aos
de luto, paz aos que estão preocupados, e li-
bertação do medo aos que estão angustiados.

84. Busquem-Me diligentemente nesses
dias, e Eu os ajudarei a entender os aconteci-
mentos do mundo e do mundo do espírito, e os
protegerei e guardarei. Andem em sabedoria
em relação àqueles que são de fora durante este
tempo, abstendo-se de toda aparência do mal,
para que não sejam rotulados de inimigos. Por
agora, nesses dias, o Inimigo não só semeia o
terror, mas também a histeria, porque é mais fá-
cil para ele manipular as pessoas nesse estado
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de espírito e conseguir que façam a sua vonta-
de.

�   �   �

85. Orem por aqueles que estão no meio da
confusão. Meus filhos estão lá em Nova Iorque e
os Eu usarei para trazer muitos a Mim. Enviei an-
jos para assistir àqueles que precisam de ajuda.

86. Abalei o alicerce da “grande e podero-
sa nação” e permiti que ela recebesse um gol-
pe mortal. Ela se levantará, mas desta vez não
terá aprendido sua lição e não se voltará para
Mim. Em vez disso se submeterá às forças do
Maligno e lhe permitirá agir livremente para es-
tabelecer seus propósitos e promover os seus
caminhos.

87. Isso vai abrir caminho para os Meus
filhos a quem estou levantando para serem uma
voz que clama no deserto, para chamarem aque-
les que vão se arrepender e vir a Mim a fazê-
lo. Haverá aqueles que se arrependerão e Me
buscarão, mas muitos não farão isso e os Meus
filhos serão zombados e perseguidos. Mas mai-
ores são os Meus filhos que têm a Mim do que
aqueles que estão no mundo. Poderosa será a
Minha mão para salvar aqueles que se levanta-
rem por Mim. Poderosa será a manifestação do
poder das chaves do Reino para aqueles que
as usarem.

88. Estou com vocês para guardá-los em
todos os seus caminhos à medida que Me bus-
carem diariamente neste tempo de mudanças
na história do mundo. Estou chamando os
Meus filhos para estarem em evidência.

�   �   �

89. Vocês, Meus filhos, estão numa posi-
ção delicada e devem ter muito cuidado e estar
em oração. O vácuo criado pela falta de respos-
tas lhes dá oportunidade de dar a Minha men-
sagem. Vocês devem estar em oração para não
parecerem estar se aproveitando das pessoas
na sua hora de tristeza. Contudo, a mensagem
que lhes dão sobre Mim e o Meu amor é o que
elas precisam.

90. Meu coração dói por todos os que so-
frem e estão magoados. O que aconteceu é um
exemplo da desumanidade do homem para com
o homem. Esses homens tomam as coisas em
suas próprias mãos, e isso só multiplica a tris-
teza. Gostaria que Meus filhos se juntassem

para ajudar qualquer um que sofre ou busca res-
postas.

91. Não há por que julgar os motivos ao res-
ponder os que estão magoados e sofrendo, em
vez disso, dêem-lhes esperança e a resposta ver-
dadeira: amor! O amor é a resposta que todos
procuram. A ira que resultará deste incidente não
lhes dará as respostas; não lhes trará felicida-
de, satisfação nem compreensão. Mas a expo-
sição da Minha Palavra dá luz e entendimento.

92. A profundidade de compreensão e de
espírito dos Meus filhos será posta à prova nos
tempos por vir. Esses são o princípio das do-
res. Poucos se dão conta dos imensos recur-
sos que têm ao seu dispor para ajudá-los, con-
solá-los e orientá-los. Vocês mal entendem as
razões para as provações e as batalhas, a puri-
ficação e o esmagamento pelo qual passam. Mas
eles servem para fazer de vocês aqueles que per-
manecerão firmes em tempos difíceis — os que
saberão e compreenderão, que serão capazes
de liderar os que buscam a verdade pelo cami-
nho certo.

93. Não permitam que essas coisas os aba-
lem, pois são o princípio das dores. Muito mais
virá. Muitos mais buscarão verdade e propósi-
to nisso tudo. Preparem-se com a verdade, as
respostas e corações fortes. Não menosprezem
as provações e o treinamento que estão rece-
bendo agora. Pois eles os fortalecem. Farão de
vocês o que precisam ser mais tarde.

�   �   �

94. Vocês, Meus amores, Meus filhos de
David, Minha noivas íntimas que conhecem a
Mim e ao Meu consolo e ajuda, devem perma-
necer fortes durante este tempo. Este aconte-
cimento facilitará para vocês levantarem-se e
mostrarem à nação que Eu sou Deus. Quando
as pessoas ficam zangadas e confusas, ficam
desesperadas. Ficam desesperadas por algo a
que possam se segurar. Estão preocupadas e
não sabem o que vai acontecer. Aqueles que
perderam entes queridos estão tristes e perple-
xos. Não sabem o que fazer agora, e precisam
de ajuda.

�   �   �

95. É verdadeiramente o princípio das do-
res: dores para aqueles que escolherem tentar
viver em seu mundo de fantasias; dores para
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aqueles que escolherem servir a si mesmos e a
Satanás. Dores para aqueles que rejeitam e odei-
am a verdade. Dores para os Meus filhos des-
viados que acham que seguir de longe é a ma-
neira mais fácil. É hora de Eu colocá-los à pro-
va, purificá-los e embranquecê-los.

96. Vou precisar que cada um desempenhe
algum papel ao máximo de sua capacidade nos
dias pela frente. A função deles nestes acon-
tecimentos do Tempo do Fim não será tão dra-
mática nem mudará tanto o mundo como a dos
Meus filhos que Me seguem de perto. Mas até
mesmo os fracos e os doentes podem Me se-
guir mancando e ajudar alguém a se aproximar
de Mim. Eles não são como vocês, Meus pou-
cos escolhidos. Eles não têm as forças para su-
perarem e serem raios de luz.

97. (Canal:) Vi uma imagem de um monte
de gente que parecia representar os cristãos
no mundo. A princípio nós não parecíamos nos
sobressair muito, mas à medida que as trevas
aumentaram e ficaram mais intensas, as luzes
que carregávamos brilhavam entre as multidões
e tornaram-se focos brilhantes e raios de luz —
como aqueles holofotes imensos que às vezes
são usados para refletir nas nuvens em shows
de luzes.

98. Embora os outros tivessem todo o tipo
de outras luzinhas — fósforos e pequenas ve-
las, e até mesmo outras lanternas pequenas —
nós passamos a ser a atenção das multidões, e
as pessoas se reuniam ao nosso redor e nos le-
vantavam em seus ombros para que nossas lu-
zes brilhassem ainda mais para iluminar os ou-
tros. Era como se estivéssemos emergindo aqui
e ali num imenso mar de gente, e nossas luzes
inundavam toda a cena e clareavam a visão dos
outros.

99. O que a princípio era uma cena caóti-
ca, quando as pessoas começaram a entrar em
pânico na escuridão, ficou mais calma, e as pes-
soas começaram a se movimentar como se agora
pudessem ver onde estavam indo. Elas come-
çaram a se movimentar com mais tranqüilidade,
todas indo na mesma direção. E nós éramos le-
vantados bem alto nos ombros das pessoas para
iluminar todo o cenário. (Fim da visão.)

100. (Jesus continua:) Eu lhes contei so-
bre essas coisas antes, então não deveria ser

uma surpresa para vocês. Muitos, porém, va-
cilaram na visão e foram surpreendidos porque
começaram a duvidar que as coisas que falei a
vocês, Meus amores e caídos fora, iam realmen-
te acontecer.

101. Ó vós, de pouca fé, por que duvidas-
tes? Não duvidem mais. Não sejam como Tomé,
que tinha de ver antes de poder acreditar, mas
ergam as suas luzes perante todos, porque agora
é a hora. Esqueçam-se das circunstâncias; es-
queçam-se do seu sentimento de incapacida-
de. Houve um tempo para serem quebrados, um
tempo para serem humilhados, um tempo para
serem avassalados pela sua pequenez e inca-
pacidade. Isso foi preciso para que viessem a
depender de Mim.

102. Vocês aprenderam essas lições e ago-
ra é hora de terem fé: fé de que farei o impos-
sível através de vocês; fé de que nada lhes é im-
possível quando estou operando através de
vocês; fé de que não reterei nada de vocês —
darei até mesmo todo o poder do Céu a vocês
para realizarem aquilo que os estou chamando
a dar um passo e fazer, Meus amores.

103. É hora de não terem confiança algu-
ma em si mesmos, mas sim confiança total em
Mim e no Meu poder para fazer o que ninguém
mais pode fazer. É hora de verem o Meu poder
manifestado em vocês de uma maneira que o
mundo jamais viu. Eles estão maravilhados e
sentem-se sobrepujados com o poder insigni-
ficante do Maligno ao derrubar seus grandes
edifícios, mas digo-lhes que o poder do bem que
vocês manifestarão nos dias pela frente fará
com que essas cenas ridículas pareçam nada!

104. O propósito de vocês não será destruir
e causar dor, pesar e sofrimento a pessoas ino-
centes, como aconteceu com este ataque, mas
sim aproximar os Meus filhos de Mim. Vocês
ficarão firmes contra o Anticristo, e haverá oca-
siões em que o Meu poder destruirá o ímpio e
poupará aqueles que ainda não tiveram a chance
de escolher. Mas, acima de tudo, o Meu poder
através de vocês levará a luz da Minha verda-
de para as trevas que envolvem este mundo.
Vocês serão imbatíveis perante todos, porque
o Meu poder estará em vocês e eles não terão
como resisti-los.

105. Portanto despertem-se, Meus amores!
Reacendam os fogos da fé em seus corações!
Está chegando a hora. É hora de preparar para
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a ofensiva. Já se foram os tempos de autoco-
miseração por causa das suas feridas de guer-
ra. Temos de seguir em frente e lutar. Quando
se erguerem do chão em obediência ao Meu cha-
mado, derramarei tamanho poder, forças e un-
ção que vocês vão literalmente transbordar com
o Meu Espírito e poder! Vocês devem dar esse
passo agora, pois os exércitos inimigos estão
se reunindo e dispondo-se em fileiras, e a hora
da batalha se aproxima.

106. Esqueçam como estão cansados, como
estão desanimados em fazer o bem, como sen-
tem que não há esperança ou que têm batalhas
demais com pequenas contendas, conflitos in-
ternos, ou fraquezas da carne. Isso não é mais
importante. Larguem tudo isto de vez! Livrem-
se dos pesos que tão de perto os rodeiam, e cor-
ram a carreira! Eu os chamo agora para se uni-
rem com um só coração e mente: decididos a
concentrarem-se em Mim e Me seguirem onde
quer que os guie.

107. É hora de voltarem a ser o exército
que os criei para ser, de marcharem rumo à
vitória contra as forças das trevas! É um dia glo-
rioso — um dia de batalha, um dia de unção,
um dia de vitória! Venham, Meus amores, e
aprendam o verdadeiro poder da Minha bên-
ção total em vocês. Meus anjos estão às suas
ordens. Miguel espera por suas ordens. Farão
isso por Mim?

�   �   �

108. Olhem para cima e vivam! Hoje é o dia
da redenção! Agora é a hora de colherem as al-
mas perdidas! Agora é a hora em que os cora-
ções estão quebrados e as almas ternas. Vocês
que estão no mundo ocidental ou nos países
que são normalmente materialistas e auto-sa-
tisfeitos — seja EUA, Europa, Austrália ou Ca-
nadá — busquem os perdidos e os quebranta-
dos, porque agora é a hora quando eles esta-
rão prontos para receber as Minhas verdades.

109. Sua armadura endurecida, materia-
lista e auto-satisfeita foi penetrada. Vão e al-
cancem-nos com a Minha verdade antes que
consertem os buracos nas suas armaduras! Ago-
ra é a hora de introduzir as palavras do Conta-
to em suas vidas, para que quando a armadura
for fechada, as Minhas Palavras estejam lá den-
tro, trabalhando, purificando e mudando as vi-
das daqueles que as receberem.

110. Então, Meus filhos nesses países oci-
dentais, testemunhem e ganhem almas agora!
Não haverá outra hora da salvação para eles
como esta. Dêem-lhes as Minhas Palavras ago-
ra!

�   �   �

111. Esta é a oportunidade perfeita para
inundar os Estados Unidos com a sua mensa-
gem, enquanto os olhos de todos estão abertos
e as pessoas pensando, enquanto seus corações
estão buscando. Aproveitem este momento,
usem-no. É uma oportunidade dourada, assim
como Florence Nightingale tornou-se famosa
por consolar as pessoas, da mesma forma vo-
cês, Meus filhos, podem ficar famosos por es-
tarem presentes no meio da calamidade, quan-
do as pessoas mais precisam. As pessoas es-
tão sinceramente buscando. Elas querem as re-
postas e estão abertas. É triste que muitos co-
rações só se abram com uma tragédia. Mas ago-
ra eles estão abertos, e é seu dever e incum-
bência estarem presentes e responderem às per-
guntas deles. Pois logo eles voltarão a fechar
seus corações.

112. Ordenei vocês como Minhas testemu-
nhas do Fim em parte para responderem às per-
guntas das pessoas, e ao passo que se aden-
tram mais no Tempo do Fim, este seu ministé-
rio crescerá cada vez mais. Isso é o que os fará
famosos, e vai começar agora. Este é o come-
ço, estar presente e pronto quando as calami-
dades ocorrem para ajudar as pessoas tanto fí-
sica como espiritualmente: ajudando a Cruz Ver-
melha no seu trabalho de auxílio; consolando
as pessoas na sua angústia e guiando-as a Mim;
dizendo-lhes que estou ao seu dispor; que os
Meus braços estão ao seu redor; orando por
elas e dando-lhes a mensagem de salvação.

113. Quando ajudam as pessoas no meio
de calamidades, é hora de gentil e amorosamen-
te orientá-las a Mim e dizer-lhes que posso aju-
dá-las. Não é hora de dar-lhes a mensagem de
destruição — a não ser que queiram acabar com
o seu ministério mais cedo. A mensagem de jul-
gamento e calamidade se dá antes de aconte-
cer, não enquanto está acontecendo. Eu lhes
dei a mensagem de Jeremias e de calamidade
anos atrás, e sua incumbência era divulgá-la
antes que acontecesse. Era uma mensagem de
advertência, e advertências devem ser dadas



14

antes — este é o trabalho dos profetas. Have-
rá mais mensagens de advertência no futuro —
e o tempo de darem-nas é antes que as calami-
dades aconteçam.

114. Se derem a mensagem de destruição
em meio a tempos de angústia, soará muito fa-
risaico, duro e desamoroso. Isso só lhes cau-
sará inimizade e fará com que as pessoas não
queiram ouvi-los. Vocês sabem que algumas
dessas pessoas estão recebendo o que mere-
ceram e o que Eu predisse, e é um cumprimento
de profecia. Mas sua postura não deveria ser
do tipo: “Eu te avisei”, jogando isso na cara de-
les. Meu propósito é alcançar o máximo possí-
vel de pessoas com o Meu amor e salvação, e
vocês alcançarão muitas mais se agirem como
consoladores e ajudantes, em vez de mensagei-
ros de juízo. Como mensageiros de amor, darão
a mensagem e tocarão a vida de muitos de uma
maneira muito pessoal, levando muitos milha-
res de novas almas para o Meu Reino. Cada
oportunidade é uma porta para testemunhar,
mas o verdadeiro amor sempre age em sabedo-
ria.

115. O seu pai David era um visionário, e
ele enfatizou como é importante estar em sin-
tonia com as notícias, tanto as locais como as
internacionais. As BNs e WNDs eram o foco
de sua atenção. Por quê? Porque as BNs são
as Minhas Palavras fresquinhas, e os WNDs
eram os acontecimentos atuais, os sinais dos
tempos, o cumprimento da profecia Bíblica pe-
rante os seus próprios olhos nos dias em que
vivem, coisas que afetam diretamente o seu mi-
nistério e trabalho. Ao entrarem no Tempo do
Fim, é de suma importância estarem sintoniza-
dos aos acontecimentos em redor do mundo,
para que possam ver e orar. Como Eu disse: “Vi-
giai e orai”. “Vigiem” as notícias e orem, depois
Me busquem para saber o Meu ponto de vista
sobre elas e, ainda mais importante, o que de-
veriam fazer em face aos acontecimentos no
mundo ao seu redor, e como deveriam testemu-
nhar.

116. Agora é a hora de darem a mensagem
do Tempo do Fim para preparar as pessoas, para
que se voltem para Mim quando as calamida-
des acontecerem. Cada mensagem tem o seu
tempo perfeito. Quando este tempo passa, a
oportunidade é perdida, a janela é fechada. Ago-
ra é a hora para a mensagem do Tempo do Fim,

antes que chegue o Fim.

Mensagens de juízo e advertência
117. (Mamãe:) Quero lembrá-los que es-

tamos publicando essas mensagens com as ad-
vertências e os juízos do Senhor apenas para
sua informação, visto que são uma parte im-
portante do quadro geral e ajudam a manter as
coisas em perspectiva. Mas para vocês que es-
tão nos EUA, elas não devem ser compartilha-
das com outros nem devem fazer parte da sua
testificação no momento. Isso é parte de ser
“prudentes como as serpentes e simples como
as pombas” (Mateus 10:16).

118. Buscamos o Senhor repetidas vezes
sobre o assunto e Ele confirmou várias vezes
que a nossa mensagem nos EUA deveria ser do
Seu amor e consolo. Ele até mesmo disse que
seria melhor não receber nenhum folheto em
profecia para passarem em massa.

119. Vocês que estão em países não favo-
ráveis aos EUA deveriam orar sobre a sua tes-
tificação. Provavelmente podem admitir oral-
mente que os EUA estão colhendo a destrui-
ção que causaram ou que falharam em evitar nou-
tras nações do mundo. Mas, por favor, façam
isso com muita oração, aconselhando-se, para
evitarem dar uma mensagem politicamente for-
te demais ou com um ponto de vista muito mar-
cante. Nossa principal mensagem é o Senhor e
o Seu amor!

120. Acima de qualquer outra coisa, a nossa
mensagem é uma mensagem do amor do Se-
nhor e de Sua compaixão pelas vítimas, porque
Ele condena toda a matança e terrorismo, não
importa de que lado aconteça. Ao buscar o Se-
nhor sobre qual deveria ser a nossa reação a
essa tragédia, Ele disse:

121. Simplesmente não é o momento em
que [a mensagem do juízo] será recebida, mas
sim quando o mensageiro será desprezado por
causa da mensagem. Como Eu disse, os Meus
filhos nos Estados Unidos podem dar amor e
consolo aos que estiverem buscando isso, e
podem mencionar que essas coisas ruins nos
aproximam do Fim. Mas não quero dar uma men-
sagem total [de juízo] aos Estados Unidos no
momento, porque agora não é a hora, e não se-
ria bem recebido, e os Meus filhos sofreriam
perseguição por ela. Mas posso e darei uma
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mensagem de consolo aos que sofreram. Pois
sou um Deus de amor e de misericórdia, e con-
solarei os que estão de luto. A mensagem que
quero que Meus filhos dêem onde houve esta
destruição será uma de consolo para muitos.
(Fim do trecho de profecia.)

122. (Mamãe:) Depois, quando fomos mais
uma vez confirmar que o Senhor realmente não
queria que recebêssemos um novo folheto, Ele
disse:

123. É isso mesmo. No momento os irmãos
que estão nos EUA podem ajudar fisicamente
se quiserem, e alcançarem espiritualmente os
seus amigos, contatos e parentes, expressan-
do fé e esperança, oferecendo empatia e amor,
consolo e condolências, e dando-lhes palavras
pessoais do Céu para elas. Mas ainda não é a
hora de Eu dar uma mensagem geral para os
EUA, ou uma que possa ser distribuída no mun-
do todo. Isso acontecerá mais tarde quando a
poeira assentar um pouco mais e houver ações
e reações. (Fim do trecho de profecia.)

124. (Mamãe:) Justo ontem, quando eu pre-
parava esta BN para vocês, buscamos o Senhor
mais uma vez, pedindo-Lhe para confirmar a Sua
vontade e responder a algumas das perguntas
feitas pelo nosso pessoal que tem escrito. Eu
orei:

125. Obrigada, doce Amor, pela Sua Famí-
lia. Obrigada pelos irmãos que estão nos Esta-
dos Unidos agora. Eles estão se perguntando
como dar as Suas Palavras e que palavras dar.
Nós voltamos a Você, querido Marido, queren-
do saber sobre a situação com o folheto. Tem
muita gente nos Estados Unidos que não en-
tende por que não pode dar uma mensagem de
advertência. E os que entendem ainda gostari-
am de distribuir algum tipo de folheto.

126. Nós Lhe pedimos agora as respostas
para eles, para ajudá-los a entenderem por que
não podem dar uma advertência. Jesus, precio-
so Marido, nós realmente precisamos de uma
resposta clara. Por favor, nos mostre agora o
que fazer; que tipo de folheto deveríamos usar;
se realmente precisamos de outro folheto para
os EUA; se deveriam usar o de consolo que Você
deu especificamente para a região atingida; ou
se deveriam editar o “Paz no Meio da Tempes-

tade”, ou outra coisa, Senhor.
127. O que aconteceu foi de grande porte

e a Família quer ser fiel à Sua mensagem e dar
alguma coisa a essas pessoas com o propósito
de ajudá-las. Ajude-nos, maravilhoso Amor. Nós
realmente O amamos e precisamos desespera-
damente de Você. Queremos Você e as Suas se-
mentes. Nós O louvamos, doce, maravilhoso,
lindo Jesus. Obrigada, querido Amante.

128. (Jesus fala:) “Conheça a sua carne
ou seja sacrificado”; essa é a situação nos Es-
tados Unidos agora. Porque há muitos que es-
tão muito zangados, que gostariam de revidar
com violência — e essa violência não será ape-
nas direcionada àqueles que perpetraram esta
tragédia, mas a qualquer um que simpatize com
eles ou seja anti-americano.

129. É por isso que Eu disse para não pas-
sarem uma mensagem de advertência agora.
Não é que não haja necessidade de uma men-
sagem assim, mas tal coisa não seria apropria-
da neste momento quando as pessoas estão de
luto, tristes, furiosas e buscando uma maneira
de desforrar sua fúria. Será assim por um tem-
po, de modo que não é sábio tentar mostrar que
o acontecido foi um juízo bem merecido, algo
que se passou porque as pessoas deram as cos-
tas a Deus. Agora não é hora para isso, por isso
Eu disse para não difundir esse tipo de mensa-
gem e não pregá-la. É perigoso demais, e só vai
deixá-los furiosos com vocês.

130. Eu lhes disse para andarem em sabe-
doria em relação àqueles que são de fora, para
serem sábios como as serpentes e simples como
as pombas. Houve ocasiões em Minha vida
quando Eu Me contive e não disse nada. Vo-
cês devem ter sabedoria, e esta sabedoria pro-
vém de Mim — de Me buscar e ouvir a Minha
voz.

131. Seria melhor no momento deixar os
que estão nos EUA trabalharem com os folhe-
tos e pôsteres já existentes. No momento cer-
to, Eu darei a mensagem sobre esses ataques,
e será um misto de consolo, mas também da ver-
dade nua e crua. Eu darei essa mensagem quan-
do ela puder ser recebida. Pois, que bem há em
dar uma mensagem que não será recebida, que
será rejeitada e retaliada, ferindo vocês com vi-
olência ou com raiva?

132. Sim, quero avisar as pessoas. Quero
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que a Minha verdade seja disseminada sobre a
face da Terra. Mas não podem se esquecer que
sou um Deus sábio e amoroso, e há ocasiões
quando é mais prudente e amoroso esperar, e
essa é uma dessas horas.

133. Será que quero dar uma mensagem
de juízo? Sim, quero. Será que quero que os
Estados Unidos entendam por que essas coi-
sas têm lhes acontecido e por que haverá mais?
Sim, quero. Será que quero que os Estados Uni-
dos mudem sua maneira de ser? Sim, quero. Mas
se Eu lhes desse uma mensagem agora falando
da Minha ira quanto aos pecados deles, acham
que a receberiam? Não, não receberiam. Só os
faria desforrar sua raiva ainda mais em Mim.

134. É claro que haveria alguns que enten-
deriam e concordariam — os cristãos que Me
escutam e entendem os pecados dos Estados
Unidos — mas eles já são salvos. Eu busco os
perdidos. São eles que quero tocar. E eles não
entenderiam se a mensagem não fosse dada com
compreensão e amor. Não num tom de juízo se-
vero, mas sim num tom de sensatez e de amor, a
voz de um pai falando a um filho errante. Isso
farei na hora certa, que não é agora.

135. Eu tampouco quero dar nesta altura
uma grande mensagem de consolo. Especial-
mente não uma mensagem nova, porque no fi-
nal vai confundir. Pois Eu estaria derramando
uma mensagem de grande amor e compreensão
e depois uma de correção.

136. Eles (nos EUA) podem dar uma men-
sagem antiga que fale de consolo em termos
gerais aos Lares editando ou mudando os pôs-
teres e mensagens já existentes. Isso vai bas-
tar, e Eu darei uma nova mensagem no tempo
certo, quando será melhor recebida e entendi-
da.

137. Sei que requer fé para esperar e con-
fiar, mas é o que lhes peço. Sou um Deus de
sabedoria e um Deus de amor. Também sou um
Deus de juízo e de retribuição, e vou mesclar
tudo isso — a sabedoria, o amor, a correção, a
retribuição — e derramar Minhas Palavras de
modo que poderão ser facilmente compreendi-
das e aceitas, com uma mensagem que dará a
verdade. Mas vocês têm que ser pacientes e es-
perar.

138. Portanto, tenham paciência e minis-
trem aos que precisam de sua ajuda. Demons-
trem-lhes o Meu amor, escutem o que têm a di-

zer, ofereçam consolo e lhes dêem a mensagem
geral que já lhes dei no passado. O tempo virá
quando Eu lhes mostrarei exatamente o que di-
zer num folheto, numa mensagem para os Esta-
dos Unidos. (Fim da mensagem de Jesus.)

139. (Mamãe:) Acho que a questão ficou
bem esclarecida, não é? Que Deus nos ajude a
usar de sabedoria e segui-lO passo a passo. Ele
deu um lindo folheto de consolo para a área atin-
gida que os irmãos lá usaram, porém, deu ins-
truções específicas que só era para as pessoas
envolvidas em ou afetadas pela tragédia. O Lar
do Contato nos EUA também compilou um fo-
lheto que vocês podem dar às pessoas que lhes
perguntarem sobre o assunto ou que precisa-
rem do consolo do Senhor. Está afixado no site
só para membros.

140. Agora, seguem-se os trechos das men-
sagens que o Senhor deu imediatamente após
os ataques, que nos dá uma mensagem de ad-
vertência e juízo — tanto para os Estados Uni-
dos como para os perpetradores desses ataques
terroristas.

�   �   �

141. Foi uma trágica perda de vidas — sem
sentido, cruel e assassina. Orem por aqueles
que perderam seus amados, pois a perda foi
grande. Inocentes morreram — eles não tinham
nenhum contato direto nem responsabilidade
pelas ações que levaram a isso tudo.

142. Eu lastimo qualquer matança e a morte
de inocentes, portanto, lastimo essa ação con-
tra os inocentes.

143. O Diabo foi o culpado; foi algo ímpio
e errado, mesmo assim as lições serviram para
toda a nação. Eles não têm visto a guerra nem
os seus horrores em sua terra, embora tenham
injustamente causado guerras para outros em
muitos casos. Eles agora estão vendo como é.
Agora sentem a raiva no coração dos outros.
Agora eles sentem a injustiça do terror e da guer-
ra.

144. Digo a eles que aprendam com essa
lição. Aprendam a ser mais justos. Aprendam
que outros os vêem como eles vêem as pesso-
as que bombardearam suas terras. Será que vo-
cês não fizeram a mesma coisa? Semearam o ven-
to e agora colhem o tornado.

145. O fim não justifica os meios, e os que
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perpetraram estas ações serão caçados, encon-
trados e mortos. Eles armaram uma guerra, le-
vantaram a espada, e morrerão por essa espa-
da. Maldade é maldade, mesmo se os que a co-
metem acreditam que estão fazendo o que é cer-
to.

�   �   �

146. Ai, ai, ai dos perpetradores de tama-
nho horror! Ai deles, digo! A vingança cairá
sobre os que tiraram vidas inocentes! Mesmo
se acharem que a sua causa é justa, ai deles por
findarem a vida de outro que não lhes fez mal!
Ai deles! Meu juízo virá sobre eles!

147. Eles verão que esse ataque aos Esta-
dos unidos é um julgamento. O que os EUA se-
mearam sobre as nações deve verdadeiramen-
te voltar sobre eles, mas ai daqueles que trou-
xeram esse juízo! Ai deles! Não os deixarei im-
punes. As vidas perdidas serão vingadas! Ai
deles! Que se prosternem com medo ou se ar-
rependam, pois se não se arrependerem, ai de-
les! O sangue dos inocentes será exigido de
suas mãos!

148. Que todos os que querem a vingança
a entreguem nas Minhas mãos, e permitam-Me
executar os Meus juízos. Não façam justiça com
as próprias mãos! Pois se fizerem, ai de vocês,
porque o sangue dos inocentes estará sobre as
suas cabeças!

149. Isto é apenas o princípio das dores.
Porque sou um Homem de Palavra. Avisei-lhes
em mensagem após mensagem, e agora estão
vendo o cumprimento das Minhas Palavras.

150. Os Estados Unidos estão colhendo o
que semearam. Como semeou o vento, colhe o
tornado. E esse será um redemoinho de confu-
são que o Maligno usará para orquestrar e ser-
vir aos seus propósitos.

151. Muitos estão vivendo um inferno com
essas calamidades. Esta é uma nação que Me
esqueceu, e ela está colhendo os frutos de re-
nunciar aos Meus caminhos e seguir os seus
próprios. Mas isso é apenas o começo, o pri-
meiro dominó já caiu e uma reação em cadeia
vai começar, até todos os dominós terem caído
e o Anticristo se levantar no momento oportu-
no.

�   �   �

152. Os que estão por trás disso tudo vão
pagar caro. Embora talvez não aconteça nesta
Terra, eles pagarão por toda a eternidade — po-
dem estar certos disso. A Minha justiça é sem-
pre verdadeira, mesmo que demore a ser feita.

�   �   �

153. Abomino que matem os inocentes. E
embora Eu permita essas coisas porque dei ao
homem o livre arbítrio, não significa que con-
corde, que goste disso ou que seja a Minha von-
tade. Muitos homens maus fazem muitas coi-
sas ruins que não são da Minha vontade, e no
final, eles acabam pagando por suas más ações.

154. Este foi um caso em que esta nação
colheu o que tem semeado. Porque, embora não
seja a Minha vontade que essas coisas acon-
teçam, os Estados Unidos tomaram certas de-
cisões, e agora estão colhendo os frutos de suas
escolhas. Nesse sentido é um juízo — um juízo
que eles trouxeram sobre si mesmos.

�   �   �

155. Eu já disse que a destruição cairia so-
bre os EUA, e foi o que aconteceu. Essas torres
representam a arrogância da América, e permiti
que fossem atacadas.

156. Esses são juízos — o princípio das
dores sobre esta terra orgulhosa. Vocês, a Fa-
mília, serão vingados, e o sofrimento que pre-
disseram para a América será validado. Esta foi
a sua mensagem no começo — de destruição
vindoura e de juízo para a América. Esta gera-
ção não passará antes de ver todas essas coi-
sas se cumprirem.

�   �   �

157. Sua taça de iniqüidade foi considera-
da cheia, portanto permiti que o Inimigo come-
çasse a lançar sobre ela os juízos que são fru-
tos de seus próprios atos. Ela está começando
a beber da taça que ela mesma preparou. Ela a
encheu até a borda, e agora a taça foi levada
aos seus próprios lábios, e ela começou a pro-
var o que tem derramado nos outros.

158. Isto é apenas o princípio do Fim — o
princípio do seu fim como uma superpotência
mundial, e o começo dos acontecimentos do
Tempo do Fim que Eu predisse há muito tem-
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po.
159. A América será como um felino acu-

ado. Ela se colocou num beco sem saída, por-
que agora está vulnerável àqueles que ela in-
sultou e atormentou. Eles não a deixarão esca-
par. Vão continuar atormentando-a e escarne-
cendo dela até ela enfraquecer e ser desmasca-
rada. Então virá o golpe final, quando os que
estiverem de longe observarão espantados
como um império tão poderoso encontrou a des-
truição assim tão rapidamente. Pois sua destrui-
ção virá em uma hora.

160. Os Estados Unidos foram pesados na
balança e deixaram a desejar. Tudo o que Amé-
rica é, tudo o que ela realizou, e tudo o que de-
fende e fez, foi pesado na balança, e o tempo
de seu juízo começou. Não há mais salvação
para ela. Mene, mene, tequel e parsim (Daniel
5:25).

161. Ela reagirá como um felino encurra-
lado, e agredirá ferozmente qualquer um que
tentar feri-la. Mas seu fim é inevitável. Cuida-
do com a América. Cuidado com esse felino acu-
ado, porque ela vai começar a atacar qualquer
um que a ameace. Seu juízo está às portas. Ela
não vai parar por nada, e só pela Minha miseri-
córdia para com o resto do mundo permitirei que
seus inimigos a tomem e destruam em uma hora,
antes que ela traga ainda mais destruição ao
mundo do que todo o bem que fez.

162. Mene, mene, tequel e parsim. Ela foi
pesada nas balanças e está em falta. Seu julga-
mento começa agora.

�   �   �

163. A poderosa nação, o país orgulhoso,
cujo povo se considera a atual superpotência
governante do mundo, mostrou ser tão indefe-
sa como qualquer outra. O país cujos fomenta-
dores de guerra diariamente massacram ou apói-
am o massacre de inocentes é mais que mere-
cedor de tais castigos e terror. Aqueles que in-
cutem o medo diariamente no coração dos po-
bres, das nações do terceiro mundo que estão
em dificuldades, que não fizeram nada para ali-
viar o sofrimento dos palestinos, esses mere-
cem ter seu próprio povo, seu próprio país, seu
próprio governo, sua própria economia feridos.
E os que sacrificariam sua própria gente por gan-
ho político ou benefícios econômicos são os
mais ímpios de todos. Esses são aqueles cuja

taça de iniqüidade está cheia até transbordar e
que encararão os Meus julgamentos mais se-
veros.

164. Embora Eu não aprove a matança da
humanidade, nem apóie as atividades desses ter-
roristas, pode-se dizer que com isto os Esta-
dos Unidos sentem o Meu juízo, embora o Dia-
bo o tenha trazido. Eu não tomo partido. Con-
deno toda e qualquer matança e terror.  E o ter-
ror que os EUA, a Grande Prostituta, causou a
pobres nações: ao Iraque, à Palestina, e a inú-
meras outras, seja diretamente, ou apoiando a
matança, ou ficando de lado sem fazer nada —
não é menor do que o terror que agora cai so-
bre suas cabeças. Na verdade este é um casti-
go muito leve, e apenas o começo. Não passa
do princípio das dores.

165. É algo que toca no coração e na alma
de cada americano. Algo que conseguiu cau-
sar temor e terror em seus corações. O mun-
do se tornou um lugar perigoso e terrível, cheio
de ganância, lascívia, ódio e egoísmo. Como o
egoísmo tem arruinado o mundo!

166. Os que cometeram este ataque ata-
caram o próprio coração dos Estados Unidos —
não apenas o seu governo, mas suas orgulho-
sas cidades e comércio. Esse país adora o di-
nheiro e o materialismo mais do que qualquer
outra coisa. Poderia haver melhor epítome dessa
adoração do que Nova Iorque — Wall Street,
Manhattan, o World Trade Center? Esta cida-
de e seus edifícios são como o altar do deus
mais amado da América, seu orgulho e alegria,
sua riqueza e poder financeiro.

167. Quero humilhar esse povo orgulho-
so, prostrá-los e botar-lhes algum juízo na ca-
beça. Muitos já são um caso perdido. Não se-
rão capazes de ouvir, ver ou perceber a verda-
de, embora ela esteja diante dos seus olhos. Po-
rém, há aqueles que se despertarão no espíri-
to, que sentirão que os acontecimentos têm um
significado maior do que conseguem entender
com seus sentidos naturais; e que no seu esta-
do de choque e tristeza, recorrerão a Mim e re-
ceberão a Minha verdade e o Meu amor.

168. O mundo inteiro sofre. Há tragédias,
desde guerra e tumulto civil a catástrofes na-
turais e desastres econômicos no mundo intei-
ro. Milhares — não, milhões — sofrem diaria-
mente, enquanto a preguiçosa, gorda e rica Amé-
rica está contente chafurdando na sua abun-
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dância. Enquanto seu povo e políticos estão
absortos em contendas, lutas internas e bana-
lidades.

169. É preciso algo assim para fazer os Es-
tados Unidos perceberem que são parte do res-
to do mundo, que não são maiores do que os ou-
tros nem estão mais protegidos do que ninguém.
O povo americano é mimado e indulgente con-
sigo mesmo. Eles pouco se preocupam com as
outras pessoas do mundo, com os menos fa-
vorecidos que eles.

170. Esta tragédia vai tocar a muitos. Vai
dar à nação um gostinho do que ela fez outros
passar, ou do que assistiram indiferentes des-
de a fundação de seu país. Eles têm sido como
os homens de Babel de antigamente, que que-
riam construir uma “torre” que chegasse ao céu.
Buscavam a fama, a adoração e que todos os
temessem. Queriam gloriar-se da sua própria
força e orgulho. Queriam Me deixar de lado e
Me esquecer. Mas, como profetizei através de
Jeremias, não permitirei que as nações Me es-
queçam. Os ímpios serão lançados no Inferno
e todas as gentes que se esquecem de Mim for-
çarei a se lembrarem de Mim.

171. Os orgulhosos e egoístas, os que até
ferem e matam outros por causa do seu pró-
prio orgulho, glória e abundância, sentirão o
calor da Minha ira com mais intensidade do
que os que cometem qualquer outro pecado.
Porque Eu abomino o egoísmo do homem, sua
crueldade e ódio, sua disposição a sacrificar os
outros em prol de si mesmo. É o extremo opos-
to dos caminhos do Meu Espírito, das coisas
que ensinei — de dar a sua vida pelos outros.

172. Os Estados Unidos são uma nação con-
fusa, do avesso e de ponta-cabeça. Em longo pra-
zo, esta tragédia poderia ajudá-los mais do que
prejudicá-los, se eles se permitissem ser sacu-
didos do seu sono, se fizesse com que vissem
a verdade sobre o cenário mundial, sobre a con-
dição do seu país e do planeta. Ele caminha bem
rápido rumo à destruição, porque os corações
de muitos se tornaram perversos e desafiado-
res: não Me temem, não seguem os Meus man-
damentos. Eles escolheram Me esquecer, Me
excluir dos seus conselhos e conhecimentos, e
com esses castigos estão apenas colhendo o
que semearam.

173. Quem semeia a violência e o terror
vai colher o mesmo. Os Estados Unidos não vão

ficar sem punição, vão colher o que semearam.
Esta é uma lei espiritual, que é válida tanto para
as forças do bem como para as forças do mal
— o mal não fica impune.

Pedidos de oração
174. Orem para as pessoas Me buscarem

nesse momento. Orem para que estejam dispos-
tas a Me deixar preencher esse vazio doloroso
em seu coração. Orem para que Me permitam
consolá-las e levar embora sua raiva e lágrimas.
Só Eu posso satisfazer o desejo de vingança
dos que foram feridos e que estão em luto, por-
que naquele dia Eu vingarei todo o mal e corri-
girei todas as injustiças. Tenho as balanças do
juízo nas Minhas mãos, e retribuirei os que fe-
riram outros injustamente.

�   �   �

175. (Mamãe:) Já se passou muito tempo
agora, e eles não têm mais esperança de en-
contrar mais ninguém vivo. Mas Eu queria dei-
xar a seguinte mensagem para servir de exem-
plo das coisas pelas quais o Senhor nos pede
para orar em situações como esta:

176. Os que perderam sua vida estão ago-
ra Comigo, ou foi-lhes dada uma escolha no
mundo do espírito para Me receber, de modo
que vocês não precisam ficar tristes por eles.
Devem orar pelos que ainda estão vivos e es-
perando para serem resgatados, porque suas
vidas ainda estão em jogo. Vocês também de-
vem orar por aqueles que estão nas equipes de
resgate, para que Eu lhes dê sabedoria para en-
contrarem os que ainda estão vivos. Não pa-
rem de orar, porque é a melhor forma de ajuda-
rem.

�   �   �

177. Vocês devem orar por Bush e as de-
cisões que ele vai tomar. No momento ele está
preso na armadilha do Maligno, porque está cer-
cado pelo mal e sendo puxado para baixo. De-
vem orar para que ele olhe para cima e clame a
Mim, pois Sou o único que pode salvá-lo e o
seu país agora. Nesta altura, nada conseguirá
colocar os EUA totalmente de volta no rumo cer-
to. Eles serão julgados, é algo que não pode ser
evitado. Contudo, há muita gente sincera lá que
vai se rebelar contra o Anticristo, e vocês de-
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vem orar para que essas pessoas tomem as de-
cisões certas e sejam fortalecidas para que pos-
sam ser salvas.

�   �   �

178. Vocês devem orar para que a Minha
Família permaneça firme através de tudo isso,
em vez de ficar com medo e se acovardar. Orem
para que sejam fortalecidos nas suas decisões e
tomem isso como um sinal de que agora é a hora
em que deveriam levantar-se com o poder das
chaves e fazer brilhar a Minha luz ao mundo.

179. Nessas chaves habita o poder do Céu,
e cada membro da Minha Família deve tomá-las
nas mãos, acreditar e agir! Eu brilharei através
de cada um nesses Últimos Dias se estiverem
dispostos e submissos a Mim e ao Meu poder!

180. Esses últimos acontecimentos nos
EUA vão abrir os olhos de muitos dos Meus
filhos que se desviaram. Orem por eles. Orem
pelos seus jovens que se desviaram, para que
encontrem o caminho de volta aos Meus bra-
ços. Orem para que atendam a essa chamada
para despertar antes que haja outras mais gra-
ves — porque coisas mais graves vão acon-
tecer. Orem por eles, pelos Meus guerreiros per-
didos que ficaram presos na sarça. Eles têm
uma chance agora de se livrarem das armadi-
lhas do Inimigo antes que ele volte a aumen-
tar o controle. Orem para que eles não percam
esta oportunidade.

181. Eu os chamo de volta ao Meu redil, e
uso esses ataques dos cães do Inimigo para
acordá-los para a realidade. Orem para que não
se endureçam, mas ouçam e se submetam. Há
uma grande recompensa para aqueles que vol-
tam ao redil do Meu Pai. Orem para que voltem
e não tardem. Se demorarem, seus corações se
endurecerão novamente, e será preciso algo ain-
da mais forte para que acordem e sejam salvos.

�   �   �

182. Orem por esses cujos corações es-
tou alcançando e nos quais estou trabalhando.
Orem pela Minha Família que sai para estender
a mão e ministrar às pessoas nos EUA e ao re-
dor do mundo que foram de alguma forma afe-
tadas por este ataque. Orem pela paz e para que
seja feita a Minha vontade no cenário mundial.
Orem pelos líderes mundiais que estão toman-

do decisões agora, para que tomem as decisões
que dêem os resultados que Eu quero.

183. Orem por mais tempo. Nação se le-
vantará contra nação, e o amor de muitos se es-
friará, mas todas estas coisas são o princípio
das dores. Preparem-se para mais. Não se en-
dureçam para a compaixão, empatia e desejo de
orar que quero colocar em seus corações para
comover o seu espírito. Antes estejam prepa-
rados para ver e escutar de mais sofrimento, mais
tragédias e mais dor, com o passar dos anos.
Muitas coisas acontecerão que vão chocar o
mundo e deixar as nações atordoadas! Eles co-
meçarão a quebrar certas economias. Vão inci-
tar um grande sentimento de ansiedade e de in-
segurança.

�   �   �

184. Orem pelos que perderam seus ama-
dos, porque a perda foi grande.

�   �   �

185. Orem fervorosamente pelo mundo,
pelos perdidos, pelas almas, e pelos filhos de
David.

�   �   �

186. Orem pelos irmãos na Família que
estão ficando para trás, para que acordem do
seu sono. Orem para que entreguem o coração,
mente e espírito totalmente a Mim. Para que en-
contrem a força da convicção. Para que parem
de abrir concessões, tomem suas espadas e lu-
tem a batalha.

�   �   �

187. Clamem o poder das chaves ao envia-
rem suas orações pelo mundo todo. Como o seu
pai David chorou por presidentes e reis, tam-
bém peço que vocês neste dia façam o mesmo.
Assim como seu pai chorou por esta Família,
peço o mesmo de vocês.

�   �   �

188. Orem pelos seus jovens e também pe-
los mais velhos que estão presos na tolice des-
te mundo. Orem para que dêem ouvidos aos si-
nais dos tempos e clamem a Mim, para que mais
uma vez entrem na carreira, embarquem, tomem
as posições que lhes pertencem, e lutem as ba-
talhas do seu Senhor.
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189. Assim como Satanás consolida suas
alianças, o mesmo deve acontecer com as Mi-
nhas. Vocês, portanto, devem orar pelos seus
irmãos ao redor do mundo, para que dêem ou-
vidos ao chamado de deixarem de lado toda e
qualquer coisa que os impeça de Me coloca-
rem em primeiro lugar em suas vidas; para que
respondam ao chamado à maior convicção.

�   �   �

190. Orem para que os escolhidos fiquem
tão perto de Mim que sigam as Minhas ordens,
que não percam um único detalhe, para que pos-
sam Me servir com toda a fidelidade. Para que
possam dar as Minhas Palavras ao mundo com
toda a diligência. Orem para Eu abençoá-los e
guardá-los nesses dias de dificuldade que cai-
rão sobre a Terra.

191. Orem para a Família andar bem jun-
tinho de Mim, para Eu poder protegê-los no cen-
tro da Minha vontade, para que tenham condi-
ções de fazer o Meu trabalho e continuar sen-
do um testemunho para o mundo.

192. Vocês precisam se incitar para Eu po-
der Me incitar. Clamem a Mim com súplicas pe-
los que estão em necessidade! Vocês, Meus pro-
fetas, devem orar pelos que padecem necessi-
dade. Peço a vocês, Minhas noivas, que orem
pelo mundo e pela sua Família, para que Eu pos-
sa usá-los para espalhar a Minha mensagem e
colher a grande colheita final.

�   �   �

193. Orem pelos perdidos, para que Eu pos-
sa amá-los e tomá-los no Meu seio, perdoar os
seus pecados, ter misericórdia deles, e dar-lhes
uma nova vida.

�   �   �

194. Orem pelo presidentes; orem pelos
reis e pelos magistrados. Chorem e orem pelo
mundo, pelas almas, para que a Minha Família
faça o que lhe peço. Tanta gente precisa de suas
orações. Portanto, venham a Mim neste dia e
intercedam.

�   �   �

195. O poder do Inimigo está solto no mun-
do; é por isso que vocês devem interceder. O
poder de Satanás não é nada em comparação
com o poder e a força que coloquei em suas mãos
através do poder das chaves. O poder de Sata-

nás não pode tocar nos Meus ungidos que ele-
vam bem alto o estandarte do poder das cha-
ves do Reino.

196. Levantem-no bem alto, Meus amores!
Clamem o poder das chaves e orem pelo mun-
do! Orem pelos que morreram sem as Palavras
de Vida! Orem pela Minha Família!

Uma oportunidade dourada
197. (Mamã:) Segue-se uma palavrinha fi-

nal do nosso Marido:

198. Testifiquem e ganhem, Minha Famí-
lia, enquanto ainda é dia! Porque a noite vem
quando será bem mais difícil. Agora mesmo o
coração das pessoas está aberto e receptivo a
Mim. Elas precisam de respostas. Dêem-lhes a
salvação. Dêem-lhes as Minhas Palavras. Dêem-
lhes o Meu amor. Dêem-lhes o Meu consolo.
Dêem-lhes a Minha paz. Dêem-lhes a Palavra
escrita — façam Contato com elas, um contato
que continue alimentando-as mesmo quando
vocês não tiverem mais condições. Não parem
de derramar neste momento quando tantos es-
tão abertos e dispostos a Me receber.

199. Quando falo em noite, não Me refiro
apenas a um aperto nas fronteiras e a restri-
ções que dificultarão o seu trabalho. Refiro-Me
também à escuridão que tomará conta da men-
te, coração e espírito das pessoas à medida que
elas fizerem escolhas, e à medida que um forte
engano e grandes trevas se apoderarem do mun-
do. Naqueles dias será muito mais difícil con-
quistar o coração das pessoas.

200. Esta é uma oportunidade dourada! Cada
vez que os corações das pessoas são sacudi-
dos ou ficam mais abertos, se eles não recebe-
rem a verdade naquela hora, caem num sono mais
profundo do que antes. Eles acordaram com
fome, como bebês chorando para comer, mas
com o passar do tempo, perdem o apetite.

201. Portanto aproveitem esta oportunida-
de e dêem-lhes as Minhas Palavras! Dêem-lhes
a Minha Palavra viva e duradoura que perma-
necerá com eles e continuará a alimentá-los mui-
to depois de vocês terem partido. Usem o pro-
grama Contato que estabeleci para facilitar o
seu trabalho de alimentar as Minhas ovelhas
fielmente. Eu amo cada uma delas e quero reu-
ni-las ternamente. Imploro e rogo-lhes isso! Oro
por isso! Vão e dêem-lhes o Meu amor.
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O que aconteceu no mundo
do espírito no dia do ataque

202. (P.S. da Mamãe:) Quando estávamos
finalizando esta BN, recebemos a seguinte vi-
são e mensagem sobre o que aconteceu no mun-
do do espírito no dia dos ataques, e sobre o que
precisávamos fazer tanto agora como nos dias
por vir — outro poderoso lembrete para orar-
mos!

203. (Visão:) Vejo nuvens negras de fuma-
ça subindo das torres do World Trade Center,
e vejo o rosto de Satanás de diferentes ângu-
los, como se fossem vários ângulos do seu rosto
feio na fumaça. Vejo-o de vários ângulos dife-
rentes, todos são imagens de seu rosto. Ele tem
uma aparência muito má e feia. Suas expressões
estão mudando, mas são todas feias e horríveis.
Ele é muito ímpio e tem uma cara feroz e está
muito determinado. (Chora:) Jesus, me ajude.
Eu o repreendo, Satanás! Eu o repreendo no
poder das chaves e no nome de Jesus!

204. Ele parece feroz, mas está rindo. É um
riso mau, muito sinistro. Sua risada parece um
berro. Faz um som estridente, muito mau, mas
cheio de confiança.

205. Agora a cena está mudando. Vejo o que
parece ser dentro dos aviões
antes deles se chocarem, e
dentro dos edifícios. Tudo
está em um caos, um desas-
tre, uma confusão total. Mas,
de repente, a confusão pare-
ce estar no fundo — ou pelo
menos é o que parece do ân-
gulo pelo qual eu estou ven-
do a cena, parece que a vas-
ta destruição está sumindo,
ficando mais ao fundo. Não
é que tenha desaparecido, só
que não é a coisa principal
acontecendo.

206. Vejo três cenas
distintas sobrepostas. Os
escombros e a destruição
estão no fundo, estou ven-
do as pessoas em detalhe.

207. Há seres de luz em
uma cena escoltando várias
pessoas para fora da confu-

são. As pessoas sendo escoltadas são tocadas
pela luz. Elas estão sendo iluminadas por uma
luz brilhante, são embebidas nela e tiradas do
caos através do túnel de luz brilhante. Algumas
são escoltadas uma por uma, outras em grupos
de dois.

208. Vejo sombras escuras em outra cena,
e nelas uns seres negros e malignos. Eles es-
tão cercados de trevas e também estão escol-
tando algumas pessoas para a sua escuridão
através de buracos negros que parecem sugá-
los e lançá-los para baixo, para as trevas exteri-
ores.

209. Na terceira cena, vejo algumas pes-
soas sozinhas. Elas estão perdidas e confusas,
estão sozinhas numa espécie de massa cinzenta.
Não sei o que é, só as vejo sozinhas e parecem
muito confusas e perplexas. Elas parecem an-
gustiadas. Não estão em paz. É como se esti-
vessem presas em uma massa cinzenta de nada.
Não consigo ver direito o que as cerca, mas de-
finitivamente parece que sentem uma angústia
mental.

210. Agora essas três cenas estão sumin-
do e vejo um grupo de várias pessoas — homens
e mulheres de todas as idades — alinhados, es-
tendendo a mão para mim. Estão olhando bem
fundo nos meus olhos. Estou focando em vári-

os rostos, um por um. Parece
que eles estão me imploran-
do e rogando, mas não sei o
que querem. Estão seguros,
felizes e em paz exceto por
uma coisa, e estendem as
mãos para mim, tentando me
dizer algo.

211. Jesus querido, ma-
ravilhoso Amor, por favor, me
ajude. O que é isso? Quem
são eles? São as vítimas da
catástrofe do World Trade
Center no ataque aos EUA?
Essa é a impressão que te-
nho. Se for isso mesmo, o que
eles querem? Por favor, me
ajude a receber o que Você
quer que eu receba, precioso
Amor. Eu preciso tanto de
Você.
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■■■■■ Rostos na fumaça
212. (Jesus fala:) Vocês indagam em seu

íntimo o significado dessas imagens que apa-
receram ao redor do mundo via a mídia e a
Internet. Sim, os rostos na fumaça que foram
divulgados no mundo todo são imagens do
próprio Maligno. E embora algumas tenham
sido melhoradas pelos homens, outras são ima-
gens sem nenhum processamento, todas fo-
ram estampadas pelo próprio Satanás. Até
mesmo aquelas que foram retocadas foram ins-
piradas pelo Maligno, porque ele busca se
amostrar, e projetar sua imagem no mundo in-
teiro.

213. Meu amor, Eu lhe mostro a imagem
verdadeira, para que veja a seleção de muitas e
variadas faces usadas pelo Maligno. Vocês
vêem quem ele realmente é, agora que ele se van-
gloria ao mundo do que considera ser uma gran-
de vitória para o seu reino de trevas. Sim, o pró-
prio Satanás mostrou sua cara feia naquele dia
terrível. O povo dele o viu, e se valeu do seu
poder. E Eu permiti que os Meus próprios filhos
que olharam também vissem, para que se armas-
sem em oração.

214. O próprio Satanás presidiu essa tra-
gédia. Ele orientou pessoalmente esses homens
maus nos seus atos mortais. Satanás estava
presente guiando-os à destruição, porque es-
ses homens buscaram sua inspiração diretamen-
te de seu coração vil e da própria mente de Lú-
cifer. Satanás os inspirou e guiou. Ele mesmo
comandou essa missão. Ele não deixou a tarefa
para nenhum de seus emissários, mas foi pes-
soalmente guiar o ataque. Ele estava presente
para dirigir, supervisar e manter os seus homens
maus concentrados na sua missão, para que
concluíssem o seu plano fatal. E assim que a
fumaça subiu, ele mostrou suas muitas faces
aos que estavam abertos para ver, bradando seu
feito a todos.

■■■■■ Peço que intercedam!
215. E agora lhes peço, Meus filhos, que

sejam fiéis à grande responsabilidade que co-
loco nas suas mãos — Eu os chamo para in-
tercederem. Mostro-lhes o que aconteceu, a
sina dos que entraram no mundo do espírito
naquele dia. Os que Me conheciam, ou que
Me escolheram de livre e espontânea vonta-
de quando perceberam o que estavam acon-

tecendo à sua volta, foram protegidos pela
Minha luz e pelos emissários Celestiais. Es-
tes foram escoltados aos Céus. Os que per-
tenciam a Satanás, as almas de homens maus
que cumpriram a missão dele e os outros da
sua laia que estavam a bordo dos aviões e pre-
sentes nos edifícios, foram clamadas pelos
demônios das trevas e sugadas para o mun-
do inferior, onde continuarão combatendo a
Minha verdade assim que recobrarem seus
sentidos.

216. Quando lhe mostrei os que estendem
as mãos a vocês, mostrei os que pedem por in-
tercessão. Eles Me encontraram e estão em paz,
mas têm o coração pesado por causa de seus
amados, e por isso clamam a vocês. Essa fila
que vocês vêem de pessoas implorando a vo-
cês são as vítimas dos ataques. Elas se apre-
sentaram a Mim e Me rogaram por misericór-
dia. Elas Me imploraram, pedindo para se co-
municarem com vocês, e eu lhes concedi o seu
desejo, porque querem dar uma mensagem para
a Minha Família. Ouçam o seu clamor por aju-
da, porque elas rogam aos filhos de David para
que intercedam por elas.

217. Eu lhes mostro tudo isso, filhos de
David, para que intercedam, para que as suas
orações tenham poder para livrá-las. Eu lhes
mostro isso para que continuem a tomar uma
posição nesta grande batalha do Tempo do Fim
contra as forças das trevas. Para que orem con-
tra as forças da escuridão e pelos que estão em
necessidade, pelos que estão presos, que pre-
cisam de livramento, e para os que ainda estão
cegos para a verdade.

218. A luta continua, Meus amores, e muito
depende das suas orações de intercessão. Vo-
cês devem orar fervorosamente contra o seu
adversário, o Diabo, e os que são sugados para
as trevas exteriores com ele, porque eles conti-
nuam lutando contra a luz da Minha verdade.
Continuarão lutando contra a Minha verdade.
Embora o seu poder seja insignificante à Mi-
nha vista, ainda assim vocês devem orar. As
suas orações determinam o resultado de cada
batalha.

219. Vocês devem permanecer firmes e
continuar em guarda. Clamem o poder das cha-
ves do Reino para liberar o Meu poder de pro-
teção em favor dos Meus filhos no mundo, em
favor dos que ainda estão no vale da indeci-
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são no mundo do espírito, em favor dos que es-
tão em ambos os mundos e que se encontram
presos no laço de Satanás. Vocês devem orar,
orar e orar mais uma vez para que a Minha Pa-
lavra chegue às nações. Orem por si mesmos,
para que possam espalhar a luz a este mundo
escurecido.

220. Eu retiro o véu e lhes mostro o que
está acontecendo no espírito para que possam
se munir para batalharem, permanecerem fir-
mes e levarem a Minha luz às nações. Este
acontecimento nos EUA marca o começo de
uma mudança rápida e drástica no mundo. Vo-
cês estão entrando nos dias de ferrenha bata-
lha, e homens maus e enganadores ficam mais
ousados. Vocês não têm nada a temer, Meus
filhos, conquanto permaneçam firmes nas Mi-
nhas promessas. Esses serão os seus dias de
glória.

221. O mundo nunca precisou tanto de in-
tercessão! Ele nunca precisou tanto do Meu
poder — do poder que deixei aos seus cuida-
dos. Continuem clamando o poder das chaves
que coloquei em suas mãos. Clamem a Minha
força e poder, e intercedam pelos que estão em
necessidade. Sejam prudentes, sábios e andem
em oração. Esse é o maior poder que têm. É aí
que começa cada grande obra que operarei atra-
vés de vocês. Cada uma começará com a ora-
ção. Intercedam pelo mundo que morre. (Fim
da mensagem de Jesus.)

■■■■■ Pedido de ajuda de uma vítima do
ataque

222. (Vítima do ataque fala:) Obrigado por
ouvir e responder ao nosso pedido por ajuda.
Enquanto o mundo pranteia o nosso falecimen-
to, nós lhes rogamos, filhos de David, que in-
tercedam.

223. Gostaríamos de falar com os nossos
amados que deixamos para trás, mas sabemos
que a maioria não está pronta para ouvir. Não
precisam chorar por nós, porque agora conhe-
cemos a verdade sem sombra de dúvida. Gos-
taríamos de poder nos comunicar com eles, e é
por isso que imploramos por sua ajuda.

224. Pedimos suas orações específicas
por esses que deixamos para trás. Rogamos
a vocês. Vocês orarão pelas almas perdidas?
Orem por aqueles que ficaram no mundo. Orem
para que sua mente esteja aberta à verdade

da única Luz verdadeira. Não chorem por nós,
mas sim orem pelo mundo, orem pelos sobre-
viventes, orem por si mesmos, para que a sua
convicção de espalhar a verdade seja forta-
lecida.

225. Orem contra o engano de Satanás, que
vendou os olhos de muita gente. Orem pelas al-
mas perdidas e sua salvação. Gostaríamos de
nos comunicar com elas se pudéssemos. Mui-
tos de nós que agora estamos sãos e salvos nos
braços do nosso Salvador gostaríamos de nos
comunicar com nossos amados, amigos e com-
patriotas americanos, mas existe uma barreira.
O orgulho, a letargia, a auto-satisfação, a van-
glória, e outros obstáculos fecham o caminho.
Por isso lhes pedimos, filhos de David, para in-
tercederem.

226. Intercederão pelos nossos amados?
Orarão para que as escamas caiam de seus
olhos? As suas orações movem montanhas. As
suas orações chegam aos ouvidos de Jesus.
Agora vemos o poder de suas orações. Agora
vemos a influência que vocês têm com o Todo-
poderoso. Agora vemos que são verdadeiramen-
te íntimos de Deus. Agora vemos que as suas
orações fazem uma diferença e vemos o poder
que possuem para livrar.

227. Rogamos a vocês, a Família do Deus
verdadeiro. Orarão para que a verdade chegue
aos corações deles? Orarão pela salvação dos
filhos de Deus? Orarão pelos nossos amados,
para que não endureçam o coração, mas se
abram para a verdade e não sejam seguidores
de cegos?

228. Agora vemos, agora entendemos. Sa-
tanás cegou muitos olhos. Vocês intercederão?
Orarão para que seus olhos se abram para a ver-
dade?

229. Obrigado por ouvirem o nosso apelo
por ajuda. Obrigado por obedecerem e segui-
rem o chamado que Jesus depositou em seus
ombros. Agora vemos, agora vemos, agora ve-
mos. Jesus tem sido tão misericordioso conos-
co, nós, que antes éramos surdos, mudos e ce-
gos. Mas agora vemos o elo que têm com o Se-
nhor. Agora vemos o poder que lhes é dado,
filhos de David. Obrigado por ouvir a nossa cau-
sa. Obrigado por intercederem. Obrigado por
resgatarem os perdidos. (Fim da mensagem da
vítima do ataque.)


